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يبرلماللكلاللعز

"محة

ه!ه!

والملبهاك!عبةكمالمحالشأوالذى؟هـ59لسنة462نونرقمالقابعمدور

جمبعاالمصريينبينالم!ازعاتفىللفصلالكاملسلطانهاالعادبئلالحاكمتحقق

مسلمين.وغيرمسلمين

وبسير."ولأمرا!؟افالرجوعالأصلاميةالثهمريعةلأحكاموبالنسبة

ئيدس،اريغلالشخصيةبالاحوالالمتعلقةللمنازعاتإلفسبة.محذاليستوهى

الىجوعممهتجعينكانمماوطوالعهممذاهبهمدد-"وومرجطان5ومرد

والطوائف.المذاهببهذهاظاصر4ال!ثريعهمصادرإلى

:،داالطوالك

عددكانت(955لسنة462رقمالقافونعدورعندنهأالمعلومومن

بهاخاصهـةئيةةصاجهةئعةاكلطاوئفةطاعثرةثنىأممصرالمسيجةئفاالكاو

.اليهودئفتاطااليهميضات

القارى.أوالباحثلهلنلالماتهعصررفىالج!داز5زقدي!يخارأا-شمن

ببفونماءناءأوجهددونفيهنود-رب!لقانونباا،شتةلوق4خاصوبصفة

إلبه.الوعهمول

الموفق.والله

!Iنىبد!ماررص

المحكلدبس
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أفالثبم!هم!!

المصلمينفير*نشرق!ت

،أصفصبرسرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىشبئ،

"،
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افضحا+ولى

!"؟9لم!تئينضيرشريمهتطبقضروط

فصدر"نهاعلى(tooلسنه462رقمنونالقامنالسادسةالماد.تنص

منأ.عهـلأو!ئكاسدتوارقفالشخصبة؟فيحوالللعطقة،المنازعاتفىالاحكام

نريهتةم"المن280ا،ادةفىمقررهولماطبقاال!ثرعبئ2المحااخعولص

بهاالممربصخ!ئلا؟لأحوالالمينضةللمنازطت"لنسبةبااما.ةرول"ذملاالمحاك!

وقتمنظمةمليهئةقضاجهاتلهمالذينواولئفةالطماوالمتحدىالم!صلمين!غ

.،بتثمل!ثرطبق!الأحكا!رتصلنوقالقااهذ!دور

نوافرالمسلمينغيرثربمةلتطببقبشزطفانهنةررمماعلىحملا

:لأتزاثعروط

ء"بز.والملئمةيطادإظ-،.ء

.؟8ء9لسنة862إلقاثونوق!ضطىمنظمةملط!عهات!جود-؟

."!ة؟!ام!نظابملفةففاغيمت3،!.،

ا!،.ص!وطء9هذ9،،-ظثصركاتهر"!أثيتمينهنامن

\ث،.9"!،
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أبىلا

و،!:ابلليولهطا!.أ!اد

شروطمنك!ثرطوالملهاقدطدالطائمهاستلزمقدعرشملا"نأكونإو

ئفه.واطااولبيناظلطعدميجب،نهالمسالينيضرثربمهفطببق

أق!اوه!،،+!لم!ر8،

من،صأفهىئس،وليلطابرئماكيانةةيمفىمعينأسلوبأويقةلجرى،إلملى"ة،لح.

*1!،"إلمدسه!،.-:

يبمهم،لذيهنالناحم!منالغولحقذثهئفةلطابيقممد*

-ئؤهنأو!لعا!اتا!ف"أوالجن!بىمنمثتركربط-آ

وطاكلة،أوص!!واحدهمذبرتعفق،،بديئجمعين

ئمة،ئمةطإاكولةيها.أبكلئرفتقدالوطلميينالانجبلبين

ألياوربئاثباهأفبماالعاذالفرمانبجومم.؟اهتادب..""!ول+

النيةبةيوانلد؟لأرادةد!أفو0185/؟12/1

ل!طر؟لها.وبهل"جعبين4/1/1878لىالصادرة

المررعىل!ة،ىف"ابه"!ادر3؟لحعيرمللعره+ا-"6؟

!"افاممةفىنيهليطاواطلل1/3/9902
اوطني!"

iليآ،7س29رالمهن،أ؟7لأ/3لم28لى

ومجو!المصلينغربينالخعخصبةالأحوالمنازعات.

طرذاخنلاتعندالأسلامبةبعةالاثراحثكامظيلى

هيةعزا!ملابالمفصوو.اطالفةأوالمةفىالزا!
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لاعبر.ةالمنازعةبسببهاوعنهافشأتالتىاولآت

الحممومةطرفىئمةطاأوملأبأختلات

.(979/(/17ش!مبى-،أحوالو88لنة29،،6رقما،لطعنان

والمك.الطالنةصحدىزوجينبينالزواجعقد

المهـدهذافسخبطلباحرىزوجةمنالعوى

فى؟لزوجينالخاصةال!ثربمةأحكامنكاجميقوجوب

عنالمدعيةثعةطابأفتلاتلاعبرةال!عوىمحلالمقد

علبهما.المدعى

)%V%ولعاا!نافى Vاحو،فى88،كf!7لجهمة،ن!هة%/%/wk%.

المعحدة؟رلاباتالأشفبةلكنيسةالزوجأنفمام"

تبيرالايمدتستانتىالبروالمذهبشبعأحدىوهى

الملأ.أوففةللطا

.،3/28/979طلا،شصهلاأصوال،لى47دط29رقم!عن

ئلالأحوالفىمسافطبيفهاوجوبمبةالأولبمةالثر"

المهـي!تفالمسلينوهرالمسلينللعريبنةبصخ!ئ!لا

ظبيلرجرب.فةاآاواالملالىا!اهما.الطاثةاو

فهة.الطابعةالغر

9773/28.8ةءد،!ة!أصار)473ل!عة29سنلم

41هثكاللىىلحاد81لاريح

.!؟نهاملى9559لسنه412رلمئوذانمنبعةالا4المادفنعى

المةاوالطائمهخبيرالمتقدمةالمادةمنالثانبةةر!فلاثطبيقفىبؤثرلا"

إلاالعوىجرثنا.أانحرىإلى4ثصطاوحدةعناظصومأحديخرجبما

http://www.al-maktabeh.com
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مفالسادسةادة،امنالأولى0،الفقرةالاصلام!قطبقإلللتغيبركانإذا

.،!نالقاهذا

علىتسيرلاواسإيا.،وولة!نئطامشحدينزوجينةينبط4الرإتنئافقد

الوقوتهينتبعاو،ملتهأوتعتها4أصدهمابننفقدواحدهتيرلههاوط؟

الفانونمعرفهإلىوضولالهوافىئفةUJدط!قأبفيهبتدالذىالوقت!

ا:طبيق.االواجب

قانون4.تأأمأةيامهاعند4الزوص4بكاالرايحمالذىنونالقا"وهل

"2خر.

قيامعند3ذلككانامتىوالملالطاهلهةمخنلفىبينالتراعواقعةكات،ذا

ننبسطالتىبعةالشر،نادعوىفىالفصل"فأضمراوالزوجبةألرابطة

بمتهم.غردونالأسلاميةاك!بعةهىالنزاعهذاطل

فيهاالفصلحتىهكذاوظلاالملوئفةالطامتحدىبيناع"التركانإذا.اما

!.الانحرى..1ئطإ511نواذرتمتىيتثم"ئطبيقكلخلاتفلا

طاف!هبمنالساالفرضنفىالمدءوىطرفيأحدغرإذاالجمماوبكن

،د".أو-.قف!ه،

د-ةوالمحكهعلىادعوى.طرحلهبلاديبرةمجونففد%ذسهذا"ؤصحولا!ل

.القضا.مام"أقيامهأنر..6ئع!:فبهؤق

ني.ا4لأتاكءوىكة!ءفع،لط!ا!رر

طثجالتبيرهذهأنالذكرسالفنونالقامنالسابعةالمادةنصمقاد

ألعثربعة:طبيقإلىأملاميةالأسبهةالشرقطيقإلىددأدىصوا.أثر.

ل!ة.
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لسنةterالقانونمنالسابعة;,1I_1نصمؤدى

أت-المحكمةهذهقغماهبهجرىماوول1955

فيهاالخصومهنضادواا!حكلوىسيرمناتخذالشارع

الاختصاصبهيقرددمناطاصفمبطوصفوهو

صيركانولماأطرافهاعلىالتطبيقاراجبنونوالقا

تعتبرالذىالوقتإلىينصرفالمجالهذافىادعوى

بهيحضىلمالجقاالقفا.إلىصةوعهالدعوىفيه

نجحدفبهانهمافىحمعدورحتىالمرافمات،نون

الدغيوىرفمقبلتمإذا-ئفةالطاأوالملفى؟لتغيير

نجلافالقشربعىالأختصاصتحديدعخدويراعى

ها.صرننا.أالطارى.التغيير

72سالأح!اممجهوعةتي45س84ء!رطهن(971/(،/؟7!!

.1206ص2ع

الطاب.بردائز.فيلاقيادلةأوئفةالطاتغهير5

وقبولاعلارجبةومظاهر.طقوسهفامأوجوب

.الأنفمامطاب

.؟h/1976/2ة!يف،شض،أ"والقه،4لسنةا4م!والطعن

.17/؟2/؟5بىا،يةشفأوءوأ"ر04لصةو03ر،م!اولن

.1976/12/29أل-اج،ثمد8أءوال،"لى3464،مةرقمالطعن

:أدءوىسبرأثةاهاكفبر

خرعنداظصومم!قكانت!التىالشرتمةوتظلأثرهجذيال"!بغتلاهذا

التغرر.بمدأتحبهمهاالتى2هىىوع!لاا

http://www.al-maktabeh.com
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للصربنغيرالشخصيةبالأصوالالممملفةالمنازعاتفى5

جهاتلهموالذينوالملةالطائعةىدحت!ملاوالمسلين

نطاقفىبمتهملشروفقاالاحكامفصدرمنظمةمليه

والخصوماظصومةوضعفىيؤثرولاالمامالنظام

الطائعةقييروعليهمعليهاالت!قالواجبوالفائون

أخرىإلىئفبةطاوحدةمنأحدمنجرج.كلاالملةأو

.الاسلامإلىالهيير"ذايكانمالمالدعوىسيرثنا.أ

؟7سحكام81ءهوعهو35س،8رقم*من،،916/4/20د!

هه.9ص2ع

رقمنونالقامنبعةالعاالمادةعلبهنصتمامؤدى

الفقر.نطي!قفىالابؤثرأنهمنا955لسنة462

بمماالمةأوالطائفةتغييرالسادسةالمادةمننبةالثا

أخرىإلىطالفيةوحدةعناظصومأحد!فرج

(الاملامإلىالتغييركانإذاإلأالدعوىيرأثا.

خماهـواالدعوىسيرمنبمخذانأرادالفارعان

مجرهـلامنمنشبطفاهروسفوهولبهااف!صومة

وال!ائوليالأخلصاكلبهبثحددمناطااتراعاالبام

لىقيا!لاكا!او"إة.اظرافهاعلىالتطي!قارانجب

تثةإلىأئضمالدعوىفىالطانيألىادعوفى

ربذلهدالدعوىرفىأبلمنالارثوذكسالعريان

شاذفئوثطبقواولالطائمةنحثائاه،رطامبح

الشربعةأصكاملمنهماعلبهاالمتنازعواق!الطلاق

http://www.al-maktabeh.com
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ا!ب!هذاعلىفبهالمهمونالحمبمولولمالاصلامية

نونالقاخالفقديكوننهادسكوىآقبلرفجاطاعهـل

نطبيفه.فىوأول".

،7صعكام81ءهوعةر35س2،رةجكاهق،،2/8/911.فىض8لا-

.889ص2ع

:صلام81اداكنن

أوادعوىرخقبلسواهاثرهينتجإذخاصحموالاصلامإلىالتغبير

فبها.السبرأننا.

قطي!قفىيؤثرلاأتكلالمذكورالقافونمنالسابمةالمادةفنعى

اظصومأحديخرجبكاالملأوفةالطاتغييرالمعشدمةالمادةمننيةالناالفقر.

الاصلامالىالنييركانإذاإلاسيرالدعوىاننا.أخرىإلىئفيةطاوصةعن

.نونافااهذامنا&ادسةالمادةخطبق

http://www.al-maktabeh.com
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ثا"ئهجسا

(905للأ462فون!ا"فىوروقتIه!نمملبةاتجهوجود

*ئعةوئكلمهاخافةئيةقض!جهةطائفةلكلكانفقدالبيانسهقوكا

!ثربعنها.

س3فىثولأراوئةاكا:أولا

:فىصو5ر13!،8بم،لا

نفونستاالدعاوىكافةفىالحمننولىفرعيةملبةلسط!جملهمكائت

العامالملىالمجلسىأماماحكامما

8الار!ن-،ب lد.وذص:

إلىا!تلطالمجلسلدىأحكامهنفتستأوقضاقمجلسأةصالهمئتكا

نهائىيصدرهالذىالحمأصبحان

:سك3و.ر91أدوم"ح

بصفةادعاوىجميعفىالحمنتولىالتىهىالاجعدائبةما!داكانت

.للاستئنافبلقاواحكامهائبةبنداإ

يعكثوالكااألةا!أ:ئها،.

نفوثالكنسيةالمحاكمكهناكافتفقدنهابشأهالقضاجهاتتعددت

مليةلسمجاهناكوكانت.باالباأمامأحكامها

الالجطمين:ان،اث

.ادعاوىينظرعو!مجلسلهمكان

لهودا:مجاار

وا"سكندربهدمنهورفىخامالحابرأسهاشرعيةمحطمةنيينباللركان

http://www.al-maktabeh.com
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منالففما؟-4ولابنم-،المإ-4الطوانفنصتمد"

طباطادروفة18!1مةابرفبرلىالصالهرةاونبفة

وال!ىا؟؟!50وببه8رلمالفمانجونوالرها1اإيوفى

لسمجانباشرهاالنىئةلهفضاالولابةأصبض!فكضا.

ئلمسالىإختصاصهاشحتالتىادينبةالطوائف

تستمد-ئاتوالفرطأهداتبالمطالالثنخصيةالأحو

نكونانالنظرهذامنولايغيرالقانونمناهم!يالو

جميمهمأعضا.منصكالةي!عوى.طرتالتىا!يئه

الروملطائفة4ادكباهمكمة)الدبنرطلمن

الترارمرجعةداخلى"ظامهذاأنإذ(نوذكسالأر

ماةو.ن9افىنفةالطابلأ.المقدكأالمجصعمنالصالهر

؟940فة

!ماأ!ة.42صق،6وةح!ن(8/2/955لى!فى
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"افسفا

puim low PANالعام:

لسنة412رفمنونوالفاالدفىالتفنع،خلاوإنإفه

المتفقانإلاالعامبالنظامالمفصودتحدبدمنا955

المصلحةتحقبىإلىنرمىالنىالقواعدبشملنهأعلبه

الابفماعبةاو!باصبةالناحبةمفسوا.البلادالعامة

cpUlالطبيعىبارضصحتتعاقوالتىالاورطديهاو

الأفرادمصاليعلىفيهشلوومنظمإجتماعوالمتوى

!بقبحتعلافىمدهبأصاح!علىفكرتهونقوم

ابتةبطهيجبرولابأسرهاالجاعةبهتدينعامامذهبا

لاينقهذاكانوإنالدينيةال!ثراخأحكامبأحد

الملاوثقةالعقبدةإلىيمتمماصندعلىأحياناقبامه

الجكاعةضيرفىالمسثقرالاجقاعىوفىنوالقاكظامبا

ظد.مماالأعندادعدمءندالعامالثمموربخنماذىبحبت

جميعاالمواطنينإلىالقواعدهذهننصرتأنوجوب

فلادياف!همعنالظربصرفمسلينوغيرمسلينمن

قوامدهبنىوجعلالعامالظامفكرةتبعيضيمكن

خرالاي!عضهاالمسلونردبنةالمسبحيينوءلىةرمقصو

شخممياالمماماتمممباربكونأنلابنصورإذ

وماهعنفابالموضرعبةقدبر.بنعإ"مماوطافبااو

http://www.al-maktabeh.com
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قيالمثابهذ.وافرادهامنالأهمالاغلبفىعةالجابهبنفد

اكفممنالزوباتنعددعدمبمدااعنبار؟كنلا

منبه!رهـوبماأحدأنحلبكهالسابقبالمعقالعام

وحدها.المسبحيةالشر!ةعلىقمرة

تي،8دنة26،(6،رقمالاالطهناق97/1/9979فى!

ثم

،
w

ب"ول!!أط"6+دبم

ص!فيب!ق

ين
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ا!اصةةمي!ةماا،هصادر

المسلينغير؟المصريين

المحا3إلىالمسالينلنيرالشخصيةالاحوالمسائلفىالاكأصاصانتقل

انلاف!ثأ!؟ئلالمسابينمنوكانت؟956يريناأولمنإعتارااماديةا

اوريئ.غيرعنديعة!ثربتبرماها4

فةطالمنزلةالكتبعلى4يهإقصرالمثرإتجاه.إتجاهينإلى3المحانقسمتةا

.أخرىمممادريدخلوالاخر

الذىالمصدرهووحد.الأنجيلأنبرىفكانالاولالاتجاهأنممارأما

به.نهمدوالاحكاموأنليهإالرجوعبععين

ذإء!المسالينئربمةهـصمونفىالاخرارأىنعارأنوسعحقفى

روحيئخاوىهـتالد!نرجالأقرهومايةالممبماوبالكتبوردماتشمل

جزءأإعثبروهايثأ"كاممنليهإ،ص؟إومائيةوالقضاينيةالدلسهمومجا

بفبرماإلىالنظرفىالوءإلىيلئداداالإقبهأنعلىثمشربتمن

عندمم.بعةثو

رقمنونالقامنالسادسةالمادةمنا!انبةالفقرةتتصء

ءلىوالملبهال!ثرعبةالمحاميالفاه1955لسفة4+

http://www.al-maktabeh.com
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اثخصيةاال؟لاحوا!علقةلالنازماتلس4!د"نهأ

الذينوالملهئقةالطاوالمتحدىالمسلينغيرللصريين

فونالقاهذاعردوروقتمابهمنظمةئيةقضاجهاتلهم

يمتهم،!كطبقامالط)انظامنطاقفىالاحكامنتصدر

ماعلىدلوله.رص:ةيلاطملفظهويثربتثمولفظ

كلإلىفيصرفإلوحدهايةالممماوب!لافىبا.

اعتهارهانهالغا!ا)دقىلالقضاهنطبة،جيهاتنتماكا

ألخىحينالمشرعي!ورفىيكانلمإذنافذة!فربعة

فىالتطبيقالواجبةواعدالةتضهحأنطتالجمهذه

بتو،يد،"\كتفىةأا)سدي!لغير4"صلاكاحولأ"لامسا

لفبةياعليهكان10ءلىالوفىح"اركا.ا!ض"ااجهات

تطهيعقم-ا3المحاعلىيتدلينالتى4ا،وضويللاحكام

ئلالمساظكفىةطبقكانتاىاالمثريه-4إلىوأحال

التىقياك!هـذهتكانولمالملىالقغا.جماتأمام

بالكتبجاءماكلرم*!ن.طبة!اعلىله*)اجرى

ي!تهبمانأوا،ثمرعد"عهةق!حلكلتدومما!ةلل!مماو

اقاواعدة)اعلىأقاصريكنلما،!لم!ينغيرعند4+ءثمر

3رة؟لمذالمشرعأوردهماا،نزلهب!لااجحاءت

القواعد"أتمنليهإا،شارنونللقا4.صالابف!ا

عليهاتطرح؟ةلسالمجاز!3أتطبقهاالتىالموضوعية

يهتدىأنيراباهنلهشونهمدورفس-الأقفمبهمن

متونببنفطانهمافىمبهثره!واققاضينعامةإلب!ا
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المجتهدينلبهضبلاتونأوو!ثووحقيالطرالكتب

قدفبهالمطعونالحمكانوإذا،الكهنوترجالمن

الممادةنعىإلىالزواجد!عطالبأئهقفعافىإضند

الشخصبةإلأحوالالحا"4دالقواءمجوعةمن27

فىالمامالملىالمجل!اقرهاالقنودكعىالأرللاقباط

قبرهيعهامنبد937/7/89منبهاوعل(938/0/9

فانتط*ثة!اعلى4الماالمجالسأط-ردتومصادرها

.نونالقاتطببقفىأح!قدبكونلااطم

22سالاعكامءموعهتي38"ةلأ25ر،م!كاهن،129/9791(لى!

.972ص3ع

ماوعلىلهاطبقام*"ألاتصدرالتى.مربعتهمولةظ

بقتصرلاعاملفظهوالمحكةهذه.اصةبهجرى

يخمرفبلوحدها4إا)صماوفىالكتبجاهماىلع!ولدم

إلغائهاقبلالملىالقضاه%!اتتطبقهت؟اكماكلإلى

عرث!ملا.يسورفىبكنلمإذ،نافذة!ثربمةباعتبارها

الواجبهالقواعديضعأتالجهاتهذهلة!أحين

المسالينري-ةلالشخصيةالأحوالئلمصافىيقالنط

علىماكانالوضعتاركا.،القضجهاتبتوحيدى،3فا

المحا3علىبمعينالقا،وضوعيهماك،الل؟لنصبةعليه

ثلقفيظبقكانمئالتيالشهـبعةإلىل!أحالظببقها
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هذ.الثربعةقكنولمالملىلهفضا.جهاتامامنلالمصا

جا.ماعلىفنعرنطبيدياهلىالمملجرىلق

.وط!لالكلي?

24سالاعكلممموىر،2س3رقىفى،(973/6/1فى!ى

.087ص2ع

أ

w

+ي!aطع!!ءب

!ببيق
ين
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فأإلامجئماء!فا

الواردةوالنصوصالزواجقعرثت

ادنلفةاشراذخ1فى
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نلتص!ملا!ا

الواردةوالنصوصألزواج.8رتف

ألمحافةالثساغفى

أرل!

ة!ذفىيوا.خاصةضايةبهوعنيتالزواجالمماوبةاكتبانناولت

2ال"رملا01سومناحلهفىبمنابةأحاطظو.ن1القرأوالأنجيلاوالنوراة

الحف،ظق!شمقالرابط"نكإنتماهوبديل.علبهاللا،قةأوإقةا")ا

وضوابطءإجرا.اتلذلكذوفعهتبالمرأةالرجلإت-لاطث!وعيةعلى

ممينة.

علييا!وحشفوالزوجةالزوجحقوقالمسبحبة4بهاك!أوضصتولقد

المذاهببعضوذهبثبلمقدكطسرالزواجبرأعشبرت.ءدبةمواضمى

منأكثرنهأيريانو"لأر.وذك!مىثول!الكاأ،ذهب.هذاهـنبمدأإلى

طرةقعنإلالايتملهائهولذلك.4ه:&ارار-الامن!*و4هـقدصعلافة

دينى.علنهأأىالكنيسة

بنىعلىوحرمللانحلالالمسيحىالزواجإلميةقاعدم!!امة،عدةثمةو

.إئسانلايفرقهاللهماجمعهلأنعقدتهاحلأولهاالمعرضالأنسان

إستعراضمههجعينمماالمهنىبلأاادلفةالشراحنصوصحفلتلقدو

.النمعوصهذه
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رهوذ"س81ؤباعد8لمفويولفى:أولا

:51الماد.

علنباتباطاإرأةواعيربلبهتبط!ر؟مقدي!بت-مقدسز!سالزواج

بدةجدأصةين"تكوبقصدثؤذكممميةالأرالفبكايةكنيسة)الطةوسطبقا

.ةاطياثونكلوالماون

،ولوك،كلااقبا!81إولثرفى:اماثا

عقدالزواج.%?t*,ثباط22فىدراولا4ليالرصوادةلأرامن1.وناقا

ويجعلالمعيشةبوحد"اباةمدى.ا!تل.بلتزمانأةعىوأ-بىجلبينإجتماع

.ايتنا"لقصدللاخوام!ىفكلشخص

الأنحلال،بليةوعدمالوحدةبتانجوهـرنحاعهمتانللزواج-2القانوفي

.سرانهلكوالمسبحىالزواجفىنجصو!باناثهو!لهكاهاونكليعسب

الالب4فيةم،وشلى:!االأ

9/3/2091فىالصادرنونالقامن1الماهـة

اطياةلهدىثرعياآإنزاواحدةأةبامرواصدرجلإةنرانهولزواجا

إلى:التصدىيتعيننهفاذلككانا!إوء

I-الزواجمقدماث.

.إنعقاد.!ثروط-2

.الزواجموإخ-3

.!تواالىرثاآ-4

الزوجبة.بطةالراقبامحال-أ

الزوجية.بطةلراا.نقضا!بد-ب
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نبساا5

الليرأجقدلهك5

،ة"ء،

قربف:

انحتلفةالمسيجةالقرانينعليهانصتممينوضاعبأيتم؟لزواجوعد!

،ثار.تبترو13أحكاوثووطهالهاالزواجعنمنفصلوهى

شروطها:

فيهاوبندرج"

ا،وضوعية.ال!ثروظ-؟

الشكلية.الضروط_2

انحتافة.ال!ثراخكالةفىالصوصتضرضأنونرى

الارلوفىكىلألها!اهيووللى:أفىلا

لىالعدولويثبتانلطبةعنالعدولاظطيبينمنلكلبجوز:،،الما!ة

وعلىاظطبةعقدعلى!قتضا.وتؤشركاهناايحرر.رمحة

.العدولجذاالاخرالطرتإفطارنها!كلا

إستردادفىلهحقفلامة!تضىنجيرالخطبةعناظاطبعدلإذا.؟12المالة

عنالخطوبةعداتإذاو.هداياأومهرمنطهمهقدبكونما

المهرمنلهاماقدههبستردأنب4فللخامقتضىبغواظطبه

مطالبهفىالحقمنكل)!عفضلاهذاالمستهاكةوالهداياءي!

،را.منلحقهالذىالفررعنبضبثموالملىالمجلسأمامالاخر

اظطبة.!كنبكلدول
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كملو؟اكلاقبا!81به،رثلى:لر،لا

الزسوليةادةالأرمن6رقمنونالةامن3البند

الاضرارك!ويضبلبهالوعدكل8ا-ئبالزواجبعقدلامطالبةدءوىلا"

وجد،إن

)جهلهين81!باة81(*ثرقى:لاسالا

9902مارسأولفىالعالىالأعسبماالصادريهتهمثرمن3المارة

كاتسبببدوناظطبهبعدالزواجدعةعنالخطببينأ"ررعدلإذا،

التعوبضماتمنويخمم؟لتعويضماتللاخرالختصهالسلطةعليهحكت

فتضيعالعينيةالهدا؟وأمااظطيبينأحدصننةدادفعقديكونماالمذكورة

للاخر،وتجرالناكثكل

بمطار

:05دةلماا

:5(ةدلماا

رلموفىص81ن،اده!إرنثد:

"الأصبابكانتفانالمائعهالوجوهاحدعلىالحطهبعقدتإذا

9رطبودطوابةالهدنقديمقبلبهاعالماالرجلوكانالمرأةفىنعةالما

ءمادتكلفيغرمالفسخارادبدفيماثمبذلكورضى

فىالمانتالأسبابكائتوإن.شيئاالمرأةءندبسحقولا

لبهاو!اورادتأولبهاولكوكذبهاعالمهةأالمرنتوكال"رلا

وغرهاهديةمنقبله.ن!اتهاوعلأماكللللربفتدعالفسخ

مضاعفا.لبهإفيردبونالارأماضعف!!

يغرمفلاالمانعهالا!عباببتلديطملاالفسخراغبكانوإن

ماوفعهكلاليهفيردل-"رلا"والفسخران!بكانإنأىشيئا

فقطأخذفهمماقبمةإلاندخ!زلالمرأةت؟اكإنو
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فافا

ءفى:لوتواءلزوا

منالأولالضرطفانثملنطرفبهبينبالزاضىنجموعداظبةأنينارأ

إذاو؟لتالىالمبوبمنلبماظصا؟يكوفىانوببب.اوضاهوالثروطهذ.

.بطارإامكنعببثابه

بصون!والشخصمنأعهطلهرالوعدهذاعلىالتلاقىتكونوقد

ويهل.منصاورأ

الرضاوببائبمواففتهجانبإلىلبهوموا!ةيلزمئهفاللقاكرلنسبهباو

عاما8الزوجطغإذاإلاالزواجتوثبقيمكنولاممينهمننوافرنجبغى

.س!ام6ء(وارو!

الككللأ:اثروط

إستلزمتهامعينثكلفىأفراغ!طمجبإ.مما-ووالسنالرضصابكنى.لا

انحتلفة.خال!ثرا

منكاهنبدعلىالخطبةتتم:ستلزم!أنالارثوذكسالأقي-اطف!ثربعة

علبهاوبو!خ"اخصيصاأعدت4ظصصوثيقةفىبحررهاالكنيسة!لانة

سجلهافىبمدمنوقئظالقاعروولىا!هنواوالشلادوانحطولهةانلاطب

.اظاص

الدينرجلىأمامالخطبة"تتمأننسقلزمليكا!ةثوالكانفالطواو!ثربمة

بذلك.اظاصالسجلفىبهاالأحتفاليدوناذى

ا!بن.رجلامامانلطبةتتمأقتستلزمالأنجبلبةثعةالطاوثربمة
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اءطبلا:فىافرض

يكاونفقداظاطباناهتوإ.مماعكند!عب3أبعلموصلمتى-كارالأث"و

الخطبة.بهذهبعلممنعنهبكشفقدمانعهناك

:ءمهـاوا)"دولىاةكايه/آؤار

وقد،مثىأدفىهناثارولاالزواجوتتمغرضهاالخطبهفىقىترد

بمضأنإلا،!!خالصحقوهوخلافهأوالوافقمد-هلعنهاأيمايعدل

موضعه.فىلهستعرضللعدولمقتضىهناكبكرنأنإستلزهـتالطوائف

:صلفوا

د-ةعاظطبهأنذدمؤدىنJالهدو"قني!اظامنلاىكانوإذا

علبهنرنبإذاإلابضالتموفىصقنبيرلالود!هلالأنثمؤمنملؤم!ء

عنمسئولابمدلالىالطرتكان،الطرفينلأصدمعنوىأومالىضرر

+الفرربض!و

مطلقارواجعلىالمتواعدينكلو!انوإنإئهء

هذاعلىبزنبأنغيرمنعنهالهدولفىالحربة

اوعدلازمإذانهإلا"ا.مايضبتوالزاملود"هلا

إسئقلألاعنهنمامسعتلافعالعنهوالمذولبالزواج

تكونوعنهفعدلبالزواجوعدمجررانهابحمل!نا

دحأل!هلدااومارياضرراالحقتقدالأفمالهذ.

كلللنضمينهـوجبةالأفعالهذهكانتالمتواعدين

"ذثنماافىفهـارهأصالابأعتبارهافهع!درتمن

.لو!لاعلىضيتلا
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,.Y4Jمجلة،19+،؟2/،4ىف.ىف OL( Mرةم960صr1r

ابانالاخرإلىا!لاطبينأحدبقدمهايلتى4-داياإ5.-..\

ركنالبتنهااإذاتالهبليل.نه!من"ابجبهخرة

علىبذ!وشروطهمنشرطاولاالزواجأركانمن

3،ادإختصاصعنيخرجبردهاألقغه-،.أنذلك

فىقدقفعتاد-ء،الروحيةت.اكفاذاالروحية

فىممين!خبأدا.الطاضةبالزامفيهالمكاهونحكبما

\نزعفىك!ذقدتكوننها14-دلميافاتاكمة-ا*ول

بتها.ولاعنخارخ

1959,و03س5رةحاأطب %.! Irv(42/6بمامه،مل!بر،دءوى/

339!؟2س؟961

امهأعنوالاحبامالزواجفىالخطبةأمدإستطالة"

سوىتفيدلاأمورذلككلالخطبةعنالصدولمث

مستقلأعالاتمدولااظظبهم،ـهأعنلود-هلا

اظطبهءنالعدولومجرد-المدولهذاعنبذاتها

صببا-ديهلاالنقض4!حمب!اهبهجرىماوعلى

أقترنإذاإلااظكابةإعتطالة40ضللتموءوب.،

ضررااطةتتمس*ةلةىترأفعالبأالعدول"ذا

اظكاءبين.د"أب

1038ص(3س؟962/؟1/؟5أ"،!قى27س؟74ر،خ!ز8الط

لهروأشارنهأفبهالمكاهلرفياطمنييبنكالق.تي!
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نكبدنهماإلىعنهبالتمويغىالمطالبالفرركان

بفومصارتعقاتمنخطبنهاعنالمدولقبلالمدعبة

النظاتئلكنوعبابضاحبمقاندونوئببن

الذىالفرربتفمىاونبوتهاغلليلواكومفدلرها

ممابالقصورمشوبابكونع!افاتأممابها

نعضه.يصتوجب

؟3سالاعكامةع*ق27!نةIytرإحطعن،1962/1(/15!

.9"38ص3ع

،أصفصبرسرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىشبئ،

"،
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لعاقالمصلإ

اكو)خنعقعادإثروط

:لنعوصا

:س3ا*رثوالاةما!شريطلى:أولأ

زواجولاميلادبةمشة98برغل-يقالرجلزواجيجوزلا:16دةا

كامك.هيلادبةشةا6سنبلوغهاقبلالمرأ.

1ة.3لما1 v:الزوجين.برفعا.إلازواخلا

صادرارضعا.حدهماأأوالزوجين.رفىاإفيرالزواجعقدإذا:37المادة

منأوالزوبميئمنإلافيهالطعنيبوزةلاإختيارويةحرعن

ثخصفىغشوقعوإذا.ئهرضافىأحريكنلمالذىالزوج

الذىالزوجمنإلاالزواجفىالطعنيجوزؤلاالزوجيناصد

بكارهنثافىءشوقعإذافيمااط3لكوكذ.الةشعلبهوقع

بسببأزبكبكارتهاأنونبتبكرنهاأأدعتبأنالزوجه

حاول.أنهاوثبتاكلمن"لموهافىأوا!3سلوصوه

المارةفىعليهاالمنصوصالأحولفىالبطلاندعوىنفبللا38المادة

أصبحأنوقتمنشهرظرتفىالطلبأد-ةإذاإلاالسابقه

ومثرطلإلغشعلمأنوةتمنأوبته،ربكاولمتمتعاالزوج

اللقتى،ذكمؤ!وج!طافتلي!صلبكول!أل!
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24'59،16ا!وادلاحكاملفامخايقععةدكل:49المارة ، 23 ، r،

بهاذناوالزوجانبهرضىولوباطلايعتبر25،26،27

لهبه.الطعنحقئصأنذىوكلوللزوجبنالفاصرولى

وااصدهماببلخلمزوبينبينبعة-دالذى،لزواجذلاثومع:42المادة

.ضىكانإذافيهاطهنايجوزلا16الماةفىالمقررةالسنصها

إذاأو؟يهنواةلمااصاالزوبيئأوالزوجلإغث"ومنثلهر

.الأ،لذا5انقف!ا.قبلولوالزوجهحملت

:ني.،ه!الاالإفهإط؟*رثلهى:؟د.(ذ

بينوالقبولبالايجابالرصاإمدإلاالزواجثءقدأنزو!جيلا:9ا،مادة

بين.ولزا

صنة98العهرمنبلخإذاإلااشابازوأج:مقدأنيجوزلا:(.المادة

لأقل.اعلىيهلادصنةكامكبى69اصلجيةوالأفلاءلىبةمبلادكامك

مستوفيان!بلموعانييىانجيايينبينزواجكللاغيايكاون:(3المادة

.البمابهذافىالمةررة"!ثروط

ةا!مماؤولإك!(الاقيثرإ"؟قى":ؤاك(

!كنيسهالزواجسرنظامفىالرسويىالإرادةمن57رقمالقانون

الاثرقيه.

همر.منعشرةالسار،4الةجتمأنتجلزواجابعقدأناربلبقدرلا

منعرها.ءشربمةالراقتمأنقبلةالمبرأولا

وحهعلىببدبهالذيبالرضيا!رواجبةوما11البند320ا!ا.وهمت
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نأكان؟لمترىسلكاانأىبسطيعولاشرعا*العقدةأهلبقانفر!ثرص

صضه.

علىبفينالفرمنكلبهلجى.ادإليتلهوالزواجفىالرضا(2)ابند

يتقلقماكأىينئما:محصورابدامؤخأصاحه،جسدعلىبقبلوجسد.

كلأ.أبنينلولادةتعسهابحمتصلحف)ا؟لانعال

المتعاتدانيجهللاأنالزواجىالرضالقبامبدلا(()البند:73القانون

/."وةالبنراوي!لراة!لولاىالرجلبينمستمرةثركاالزواجان

.،ء*.إلبلغسنبمدالجهلهذايرجحلا(2)البند

.الزواجببولاشمخصافىالغلطأن(11البتد:74القات،ن

سبباالغلطكانوإقالشؤصصهفةفىا)فلطأن(2)البئ

لم:ماالزواجببطللاللضد

الثضهفىالظطإلى11ووفىانط!8رب-ا

حراانهبظنضخصعلىزواجعقدحرشخصيبزم-ب

رله!.عبداامكسبايكاونسن!

الغلطكانوو..الهبطالغلطازواجىاالرةىبةسدلا:75نونالثا

للقد.صبا

جى.اوالرضالرايتفىضرورةلا؟طلاجونالزأوالظنأاءلمانإ:76نونالقا

واللالفاظقيمطانهأوما)ابىاطفالنفسرضىيرجح:77نونالقا

.الزواجعفدبرامإفىالمستصلهالاشارا!

توقعهشديدأوخوفالممقودعنقرالزواجيصحلا(؟أالبند:78نوناللأ

ارضا.كلبئيةالفرأصليةكر.ةبج!اخيعلىغرفي
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مارا

:؟ةدالما

:3دةالما

،7المادة

(Aة1الما

91"دالما

-34-

يلزمهلاالعقدإبرامسببولوء-ير.خوفكل(31،البند

.الزواجبطلان

الارثودكى:ا*رمن!كريعةد:

!ل-.اك4مبلادصتعفمر.ثمافىالرجلبلغالزواجفىبشترط

كامل.صنةع!ثرةصتالمراةبلوغو

العاتدين.رضابغيرزواجلا

فلاحدهاأرضا.بنناوالزو"!رضاءبصرارواجعهدإذ:

حرايكنلمالذىالزوجمنأوالزوجينمنإلافيهالطعن!بروز

ثه.رضافى

شخصفىالغدطلا"جماالرضاعيوبمنعببالعقدشابإذاو

يجوزفلاالحلمنخلوهاأوالزوجةبكارةفىالغشأوالمتماقد

الفلط.فىوقعالذىالطرتمنإلافيهالطمن

ادادةفىعلبهاالمنصوصالأحوالفىطلان)ادءوىلابفبل:

أععبحأنوقتمنر!ثدة"شرةالمطتإششإذابقةالسا

.وكلالغلطلهيثبتأنث-و.نأوحريتهبكا.لمتمتعااكوج

لمووأشهرستةمضىد-ءمقبولةالدء-وىتكونلاحالكل

..معإثبرةتحصل

يكيةالبطرإلىالبكارةشانفىالتراعيهفيأنذلكفوقوبب

.ىم!نطانصالالامنساعةبئوعشرأرجخلال!ة

فبهابكمالقالإجوالفيبئالاليدضالةوبعقدالذيالزواج:
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122،ادة

خاما

.\ةدالما

-30!-

لا-كاملةب-لإديةسنة21االثهمخصيه!لمإذاحالة.همارضاه

اروجمناونه،رضأفذيبكانممنإلافبهالطشيجوز

.الرضا.فذاعلىالحصوليلزههكانالذى

1،5،7،1،1الموادبهقفىماخلافع!كايعقدزواجكل

منإمادائمافيهالطمنزو!!بس؟13،4،!2،؟9،؟/09

الرئيسمنوإماالطعنهذافىممعلحةذىمنأوالزوجين

بمكنولاهطلقالمادةهذهفىعليهالمنصوصوالبطلانالدبنى

.كانعلةأىنهزإجا

لزواجالمقررةالسنببلغالمئي!"ثئي؟الزواجحصلإذاأمماإ

-:فبهالطعنيجوزؤلان!لاهذا!أحدهببلغلمأو

القاصربلوغعلىأوبلوغه!!ش!هرأ4تمفىقدكانإذا-9

.رواجاصن!ح!نم

أثكرمغىستةقهلالسندودظئتكاالتىالزوجةحملتإذا-2

ا&ن.بلوغعلى

:س3لارؤثذiالروم"إهثرلى:

ية:الاال!ثروطإ%نحالصحبحالزواجنشا.لأيقتضى

كامك4ت89و5الزواجلعةددن،.ادنرباتباالاهلية-أ

.لهنسا.كامكسنة95ولرجال

.اإكركانهناكاإذحرأاجقيولاولزاعلىالقادمينقبول-ب

!كمثي\لمأألهـخطخوفاأو
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إهـصء

((دةالما

t' ; All%

65دةلماا

95دةالما

08دةلماا

ت31-

:.،لارثوr1د،؟!عرضولفى:

فوجدمواخمقلااىالزواجبصحع!حبصةالخطبةنصبحمنى

لا.انالأةفىهننيرعبة

:!والزواجا!طبةفىال!ثوعيةالمواخ

الذ!رلايكونأىاد،ددةالسندونيكاونألا:رابعا

ثمرةئةاكادونوالأفثىعشرةالادتدونالخطبةثنا.أفى

.ع!ثرةبمةالرادونوالائث!الثا*نةدونالاك!يلتاهاوفى

واشرعبةلأصباببمكنلمإندفرعىزواجعكدفسخلايجوز

ال!ثرعى.3أ!الدىطبيعية

:!"ال!ثرعيةالأسباب

نا.،ر-؟

الدصن.عنالمروق--2

بة.القرااخهو-3

.واجالمءن.هةالماالبوبأوالمجز-،

"!.الكريهةالعيوب-5

الرهبنة.65

.اعوالى،لضر-7

راعلطبةأوا؟ممارةأبخهةالد:نن5كاذ.اصالغشبسببالةسخ

الفصخئبنيترالسنأوتةالر4-مجمنأوبالزمحهثباظالأر-او

.الثرسالزواجل!ثرتفامخانه3وعلىبموجبه
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18دةلماا

:82دةلماا

-!ه-

منالغشكان،ذاالقسخوجب!ثىواحالأقترانكانإن:

علىخلاتهدهاثمبكرنهاأعلىواحدةيئطبكنالبكارةجهة

.ى1،منمخالطتم-اعنوببتعدمنهاويئت!عليهابنكروذلك

للفيخ.ذييجيفذكطياكزوفيسهايمتزجولاالاعى

ئن!فلا؟رلم+كانالبكابىةفشا.وو-مبوهدمأتثبت،ذا

المرأةانالطببعيةوالعوارضمنبمارضكانإنوالزواجفسخ

يمبهننلاوهذ!فسيخهيمكنلاصحبحاالزواجكانالذيل.طاهرة

.الألجا.بشهادةإلاهت،ث.إ

المبفودإنبظهرئمبلانةيخط"عن4!جمنالغشكانإن

عروضطالناثيوي!بهفالزراجةفسخء!ها3طيلالأء)ي!ا
م،مب.الأضرارمنذلك

،أصفصبرسرا!!

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىشبن،
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أولا

جاو،لزوضوع!،الثروءا

ل!ثرطباهقب!اعتلايصحالزواجوإنزواجبهلابخعقددطيل"ألاوارءد

.لبق!صملاإلىهتفا!فأالو

بينيكونأنيلزموبدونهقومأنيمكنولااوضا!ع،ئموالزواج

كاتالا%ردونالزواجإا!!د"أرضفاذافى"لمفجنسمنصخصين

باطلا.الزواج

ثمومنالزواجإبرامإلىتتجهانبحيثالارادتينبقتطامنلابدإذا

أحداثإلىتتجهلمالتىابالأرادةولاالمجنونكارادةالمنمدمةبالأرادةلايمتد

.الهازلكارادةنوفىقانرأ

عليهقادرهولمنما!ولباالأرادةذه5عنالتبيريكرنأنبلازمليسو

الدين.ربللدىمفلامةكانتطالمادلالهأىيكقنماوإ

التةمبلوجهعلىلهانعرضممينسنتوافريشزطنهفاذلكعنفضلا

هوضعها.فى

الخاصة(955هـوعةمن36المادةقنص5

سل"ذوثالأرللا"قباطالشخصبةلاو"ألاقواعد

شانفىغشوخإذاازواجافىالطعن!وزئهأكل

بكارتهاانوثبنبكرأنهاإدعتبأنالزوجةبكارة

نأالنعىهذاومفاد.سو."لوكهابببازبلت

ياساس))زواجبطالإبز4ا)زوببكارةفىالعش
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93لدنة9رلمالطعن

.23س

93لنة9ولاض!ا

8،؟ضTVس

-"،هـ

بنوافرو.والارادةبعبببةجوهرصهفةفىءلطئها

الحقيقةخلافعلىبكرأنهاا)زوجة.ا!دإبمجرد

الزوجيكنلمأوبكرتكانلمأنهابمدفيمايبينثم

قدبكارتهاأنهوبثبتأنعلىقبلمنبذلكيم

صلوكها.8عونتيجةأزيات

Jم.م(3/5/972عولش!هةوالىأه.!

تأفيهالمكامونا!محهمنالناتكان!م

تكنلمءليهاالمطهونبأندفاء4فىتسدالطاعن

نهابأعكذلكإتدلوفعلهإل!يرجعلابسهبأر!!

آخرنبأ6/3/9171المؤرخارا!لاةرفىإءترذت

اإكحقردقدفيهالمطعوناطكموكانتها؟كارزالأ

بكارةأترزبتلمالطاعنبأناكفاعهذاعلى

إحالةرغمسلوكها!صو.بسببأزبلتعليماهونالمط

شى.الحكمثد!تيأندونالتحقيقإلىالدعوى

المسقندبهذايكونقدا-يالذكرات"االأةرارعن

قدعار.يكونقدنهفااظصوصهذافىالدلالةمن

يبكالا.قصور.

SSYY!جش!بةأحواور / o/ r?..ذ.م

الرسوليةةدا!ألامن59ةد،-آانصدAمة-،

http://www.al-maktabeh.com



-ا!.-

لي!ئوالكالاهقباطالثخمهيةالالأ،وءراؤهبروءب

باطيرهـرتبطاكانمنءلىإلأاجو1ز)الاقىرمنماءأ

لمالزواجهذاكاثلوحتىتاءآسابقزواج

الجنشةاباثرهأوازوجينابينبا،شاكنة!ول

الزواجأن،نتبرئظرهمفىادمحىن.دالانالتامة

إذانهأغيرالفصمقابلغيرية.j)وبسديةءلاقة

!ابيمنإلمحلكانقد.أوباطلابنالصاالزواجكان

بد"إلاالثانيالزواجءقدببروزةلاالإندلال-اب"أ

إنحلاله.أوالاولاجالزوبطلاقمنالتئهـت

.م.م(972/(02/2أ!طثعهلأأهوالله4(لنة،\اصنا!

9242ص"مه!

زواجصحةحولبدورالدءوىفىاعالتركانمتى5

إلىينتس*ه،نيةبوناوزوجةمصرىزوجبينتم

هىئفةالطاهذ.بعةثرفاننوذكسالأرالرومفةطا

الموادم*-"أمعلاالزاعهذاءلىالتطببقالواجبه

29،،9،ratمن6/2والمادةالمدفىنونالذامن

لم.95+لسنة862نونالقا

.مp(9972(/(0،نج!ثةمهةأعوالر38لئةهـ،،لصنثم

أMYص23ثبىى

الأحوالقواعدمجوعةمن38،37نبنالمادنصمفاو"

،938سفةفىنوذكسالصادرةلأراللا.قباطالث!خصبة
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زبالزوجةبكارةفىالغثىأقالحكمطبفهماالتى

بةجرهرصفةفىغلطنه؟أأساكطاجكلطال!الزوإ

دعوىالؤوجبرحأتوبئرطالأرارر"ص

الا!كللىلضثىباعدوقتمنظرتئمهر-لانفىالبط

فذابمد-الطرفينبهقزوجىإخلأطحضل!جكونةد

لمقد.ضمنيةإجازةشبريملكذلملاذاله

مم!مونلأشتمهأحوال،ق04صنة21رقمطض،،97،/6/،2فئ

39025ص20حطالإعكابم

الاحوالقواعد!ووء4من37،38المادثينCPؤ55

1938فىعنةدرةثوذكسالصالأرا4للا"قباطال!يخصبة

الأمكانبقدرراتسكذو.رالاالأفباط"!ب،أن

بشوبالذىلليبالزواجل!طبإفرصمنيل!يبق

الزوجةفىيةبوهرعفةفىالرضابفداو"الار!دة

بهجرىماوكلبالابطالالدءوىفبولة!!ث

منثهرظرففى،لطلبيقدمءانهذه!أ!كةقضاء

فىغلطمنفيهوخ.مما2لزوجفهبطمالذ*.ارةت

بسقطالابطالطلي؟فىاظقوجعلت4زوتبكلى

متى"!نيةأوصريحةكانتصوا."صةبألأجازة

"تممشفرغمالزوجينبينالجن!ى(لأختلاططصل

دونالشهرمدةعضتإذاعترفهأوالأمرحقيهة

المطالبةإلبهالمشاربن!اب"وتجصدالدعوىرخ

ر!الدصىعنطر!ى!!صجراه؟قم!ئبةضاالة

http://www.al-maktabeh.com



-لاا-

المرافماتئونقافىعليهااكصوصالابرا.اتوةف

لغا.؟5109سنة862نونمنالةا4صظاابالمادةكللا

ا،لبة.والمحاكمالشرعيةالمحاكم

.ق741"نلارلهمطضلأ،7819/(،/19!د

يمطلانعقد55قضاسسأقدفيهنلمكاهواحانكاإذا

يلتزأقدالزوجهنأكلءايهمونلمطامنعنهجالطااوز

وأئهائهاقراعفدكبلاهل!ولسسو.إسببنجكارتها

نهاأالزواجفىعقدئهاوعابأوجعلىالزالغشدخلتأ

يجعلالذىالأمر،فيبنهابأبعلمهويكنولمبكر

إسفادأجوهريةصفهفىبغلطمشوبهإرادثه

الذىبإلأقراربدةالمؤعليهالمطمونشاهدىأقوالإلى

قدالاقرارا"توكان،زفافهاليلالطاعنهتهحرر

أثبتماوكانلكبذمنالزوجةصريحاافاإعترحوى

قاقإإلىبشيرلاسبقماإلى؟لأ!عافةذلكالاقرارفى

القولتأكيدعلىينطوىإ.كاوالزواجفسخعلى

كذبدلالهإعتدإنالحمببعلىتزلائهفا،ببطلانه

جا.بماالمهمددهذافىالتذرعيجوزوليس،الأقرار

الأقباطلطائة4العرفىالتقنينقواء،دمن58؟لمادة

يؤخذلانهأمن،955سنهفىالصادرةالارثوذكس

إليهمنسوبهومماالزوجينمنعليهالمدعىباقرار

هذهلأفيالشهودشهالهةأوق!إلقرامؤيدايكننلمما
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بالطلأقاظاصالثافىاليطبضنمنت8جاالمادة

الفصلفىالواردة36لإلمادةلهاععلولانهإجراءاو

الزواجي!طلانواظاعهـةالاول،بالهمنالسادس

!المجالهذافىبضاأمحلولا،للطلاقمغايروهو

الزواجتماملأوالمؤدنسخ،اظطبهشقواقعهثارهلا

النقفى.ءكةر،بةعنهتنحسرموضوعىجدلنه8

!لأ2الاسكاممجموطق3tسنة(\م!ر!ن،1970/،،/(9دهى

.،4،8ض2ع

أ

w

3،ط!!+!ط a7!آ!

ثم-آ
!ص

ص!تبط

ين
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:ص!نل،

+:لايأ

!هم:لهكالماا

قق:

:(االمادة

:21وةلماا

ثاللا:

نوناالة

البند\

-4 i-

ثانيا

للزذ،جمثنكل،مر!

كلى:رثود18!لإقماا!ال!دثبم!

علىالزواجعقدوبشتملهنLoيحررهعقدفى،الزواجيثبت

.نبة"الافاتالببا

".ادبن!ةلاطقوك!طبقأالأ!لهيلعملاة"معولثباتإ-

:ني!ألاالافبا!ئرسة!،

.سثوفبايكونأنيجبصجحاالزواجبكونأنلأجل

ن،الطراكانإذماإ،أنالطرلهابعالناالكنيسةلدىالمقررةظارث!لل

!ثروطلكاملمستوفيابكونأقفيجبمختلفتينبمينللكنيستيننا

الكنيستين.مناكلالمتبمةالصحة

عيئمدوأوناآنوالمرسرمونالقسسإلاأعيلارواجصدلا

بذلد.الزخصةالممومىالمجلسلهمبمنحالذينالأنجيليةشالكنا

:ثويىكالكاالاثبا!ثرمة،ى

AGالشرقبة.الزواجلاكنبسةسرنظامفىاوسوليةالأرادةمن

ىب؟رلاظورىاوامأما4يذدنبةبرعقدإذاإلازواجحع!تال:

Aاموأالزواجبحضورأحدهمالهاذنكاهنأوالمحلىال!في!ى

الأقل.علىفاهدين
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إذاوجودكاهن،جردالاولالبضدحماففوذديلمبةنبةاوقد:2البند

.باركوحضر

:رالأرلودكشالاومن!كريعةفى:*11

طاثمةمفكاهنبواسطة"-الكبفىعلناالزواجسريقام:14المادة

فىوممينالعدلوزار""نلكبذلهمسهوحثوذكسر91الارمن

تكونأنيجباك!3الدبققس!الريصسدرهالذىيمالمصر

ةبص!ذوتالأرالأرمنيةالكنيسةطقوك!علىاجالزؤإجرا.ات

و!ئماهدين.أثسبينرون!!يسو

:س3الأرثوذمالرود.شرحة:ام!ملف

3سورذالارم؟فةأر"بطااغماصةئنةالزواجوالطلاقوالبالائحةمن:االمادة

الزواجلأكشا.يت!والمعدلةة،3/937/(5قةرد،صعلا

تبة:الآالشروطالمحعإبلآع

.ن-اابأدبارالاهلية-أ

.أحرلهبولاالزوات!علىالقادمينقبول-ب

.الزواجمنماخوجودءدم-ح

الأسفق.الأذن-د

كرق؟3سبةثودالأرالكنيسةمنكاهنليط!ألاببقومأن-"

به.القيامحق!كنيسةشانينكنوله

أ،!و*ا،لثر!أدءل:

وففابتموأنبدلااح:ىعواجالننبنمفد!لإذالدبنيبميالثرطبحم!د
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ئفالطواكالةذلكفىعلىلاخلافوالزوجينئةدياتستلز.!االتىينيةد)13اللر

الذىالدبئرجالأصدبدعلىالرضاتجمبأنتحققوالشكلية.المسبحبة

نحقيقبقممدالشهودامامذلكيكونوانوالتكلبلوانبربكبالصلاةبقوم

الزامية.البركةإذالصلاحيةبهلدالكاهنبكونأنويجبالعلافية

تستلزمئفاالكاوجمبى،نثمفن-وهرى"سطهوإ.مماالدينىوالشرط

تملي!تإصدارأقهىالذىالاعياك"راخأوالبلاددانيفىتم8سواو"ووه

اددين.اخيرلنسبةباالهقديرقبلتحرذلكة4لمرااظارجذىللصاصلأ

ليىالتوثيقأنذلكواكوفقالدبنىالشكلبيناظلطعدمينبغىو

الدةنية.ات.االأبرعنبغنىلاوهوالزواجعقدلصحةلازماسمرطا

المظاقةالأجرا.اثتمبأنجرىالعهلءلىفلقدنيةالملاق!حتفىناإمعاو

الكنيسة.فىازواجبا

فقدالقاعدةتلكعلىوضروجانهأبدالعامالأءل"وذلككنوإذا

ئيةإصتثناحالاتفىوذلكسراالزواجعقداديصيةالمذا.ببعضباتأ

9المادةزاكفىراجعة، rليكثوكحاالرسوليةالإرادةمن،.

والذىدوالش!والكاهنبحىضورالزواجتجمأنهو"نابةلسرباوافصود

رت،دافىالزواجهذاثيقتولايجوزثمومن.السرهذان!ت3تقممعاءلىيع

بة.السرخيتمارضثبقالتوأنذلكلهالمعدة

الشخصيةاعدالأحوالمنمجوعاتو1هدةا،لمفىالنص5

نأعلى1938صنةفىالصادر3سثوذالارللاؤجاط

ربلبهيرتبطمةدبثبتروقدسسرازواجا)

الفبطبةطقو!اكنبصة7بما4عانباطاتاإد!ةأإعيو
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التعارفيبرةجل،أبيرةتكويقيقصدثوفيكسيةالار

ثبريعةنجىابزواجأنعلىبدل(الحبما.ثئونعلى

رنواةلأنعةطر.لابكقدبنىئ!امثوذكسالار

نعنها.وإوالرضاالأهلبةحبتمنالموضوعيةالشروط

وفقاللطقوسيتمالزواجعلناأنبازم!نإو!ئدااخو،ا

بأناإمشار3-لميلالأعهلاةد!بوالمرسومةفي،الد

للنسا.والرجالالرجالالنها.تحلا)كأهىالمهـلاة

باطلا.ا)زواجكانإلاو

جموعهـ1/19725؟/(هثةمهةأعوالق38سنلا؟45جرفىثص

:(242صآ3سعكامالا

؟نةواباازواجوالطلاقالائحة!.الاولىالمادةنصمفاد5

51/3فىا)!ادر.هـوذكسالارومالر4،لهبطاعيةاظا

لاب!ئفهأ(950سنةترايرفىفى-دلةالمهو1937

انرو-نأئوذكسلاراالرومبمةفىشرجالزوانمقاد!ل

نةفا.والرضاوإةيا.الاصيثمنهيعو!فوملاالشروط

علناأزواجاةتمأنذلكنببملمإلىيازمإنماوا،واخ

باطلاواحازكاناإلاوةمو"ر،ابنبةالدللطقوسوففا

.ر!همفىا&جحيةاشراخائرسافىلذلاثط!ةمثا!ا
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!،729/%(/15،طعةشضلأألىfءو5lر38لنةا5ا)!عن"رلم

2،2س.!.م P*vo):

برالبهماهنحرممرمنفىالمسيحيةالشراخنوجبهما"

!ةوقبدهاالدينبةبالمراسيمالبامبعدالزواجعقود"ا

الضدإنمقادعلىلاحقةإجرا.اتهىخاصةسجلاتت

40اللازالشكليةأرا،وضروعيةالشروط.نوارست

واجثباتالزلألبلالداعدادقبيلمنهىبلئمقادةلإ

.طلاناءفالهاعلى!ترتبفلا

.م.!؟،73/(؟لم،.مجة،ةي!ةممهـأصالر38؟*2لنة!ركم!،

(242ص23شاق
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ثالفا

"واتكاكلهلولر

اث!موض:

يلأزثوحمى:يدبء.شر*8د:ولأ"ا

فىالمعابرثوذكسالأرللا"تجاطالشخمعبةلاو،ألانونقاهن:32المادة

ورصرقهفنرواجمفد!بادثر:تجل:(938"5/"9
رن!ع!قديمبدص!ااكيهقوليسعن!د؟كأمترغبصا

إليه.الخطبة

الزخيصعلىعصولىبمداكاهنايهـررهعثد"فىالزواجيفبتةصاوو

بقة.الساالمادةعلي"قا!وس

.ا!رواجع!وولاقدلهعر4ك!يهسممكالمز!سجكون&!:!م!المهة-

عهمورةجعقدبميلاالحقوقمنعليهيترئبوماالزواجيثبتلا:43الأد:

ثلافهإاوالضداعولضباعحالةوفى.الزواجعاقدمنرعبة

فبها؟لبنيلا.!با!لألباتطرقبكافةتهإثايبوز

اما.ولهك:الاقا!ةه8وفد:أ!اث

عثر:!لأفىله!وك!ة!يالرسوالأري!ةمن850كوناقامينالأولالبند

ارفساواعلررىماطمقد"تبرقبةدهةإذاإلإزواجلإحع

علىشاهدبنولممامالزواج!عضوراحدهمالهأننوكاهنالمحلىللكن!ى

التالبة.أ!عرا!طلأحمكامونقاا!لي
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منءلىاوالخورىعلىب!يالزوافيعةدبعد(،)البند:92القانون

أعا.الزواج"بملفىوقتابربفىيدونانمقامهب!وم

.الزواجفبهنمالذىوالبوموالمكانوالشهودوبينالز

انحتص!،الهلج!سلافىاصآمقوداازواجايدونلا:96القانون

إدبوانىفى4حفنمايببخاصسجلفىبلوالعلالزواجبا

بة.السرالأوراقئة.زا

:3سالارلموفىمنالا؟ث!رملافى:ثلامأ

الأرثوذك!ىالارمنلطائفة4الشخصالأحوالتانونمن:!2المالهة

.بالفاهرة

اديق.ئاسالريصدر.بح.*مربغيرازواجباالأحتفماللاي!خ

!ائفةمنكاهنةط"اوبالكنيسةفىعكاالزواجصريفام:(4المادة

فىوممينالعدلوزارةمنبذكلهمسموحثوذكسالأرالارمن

نكونأنيجبوكذلاثالد:ضئيم!ىالرةصدر.الذىليحالتمر

ثوذ"لسيةالارالأرشيةالكنيسةطةوح!علىالزواجإجرا.ات

بن.وثاهدالشبينوبحضو!

ينعىنسخثلاثمنبالزواجالأص!الءضرالكاهنس!رر:،هالمادة

الزوجإلىالتتخذه5إحدىو!مهملمئي،وزاار"ا.فىفيها

بركية.البطرداروفىا،تءةفىلثةالثاوتحتةظالزوجةإلىنيهوالثا

فىالمحفوفيا)زواجصجلفىالمحفرهذامنصورةوتسجل

.4يرياببطر

لأنودنةالقا/أحيهامبمبضبلبتمد؟955سنة129رةمنونالظمن:1المأد
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منالثالثهةدا،ا.امبلدم.*"-:ال!وئبقبشان!9(2سنه68رلهم

."قىالااليجرسيهلياليهالمبشار(947يئهوورقبمنولطالقا+

.لإا.عقبىدالزولمءخنجيماونبقالمحرراثجمبعئيقتبىنبالمكالهترلىا

ايخإصه*سذفيءلىوالتصادقوالرجعةالطلاق،داتإثيو

والملئفةالطاالمتحدىالمسلينغيربينوالمصرالمسالينبيىبالممو

خكرينالمصرةإله4لفباوالطلاقالزواجمكلقودنوثبقولىوة،

منهرارمعينوقموثةونوالملالطائفةوالمتحدىادفي

:المدلبروز

بالمحاآالتوثيقأقلامتلغى؟955م!نة629-رقمالفا؟ونمن:3اولدة

م!لمبإلىوتحالالمليةلسبالمجاثيقالتوكلليةتلغيكاالثرعية

!ها.المتملقة"رت،داووالسجلاتطبا-ضملاجمعأقوثبق

لأتثيقوالتو،الدينىالشكلبينالخلطعدميجبأنهناذ"لر

يغنىلاإنهبلا)زواجعقدل!حةزم!لاثرطاليم!ثبقالتو

:!.القضا.استقرا!ذهوعلىبنيةالدالاجرا.اتعن

*6+لطمنة-رقمالنولهقليقانونمنالثالثةالمادةنصمؤدى*

المادةنصو1955لسنة629رقمنونلفاباا!ايفدبد،987

الزواجنبىتوعليةانتزعا،ثمرعأنالأخيرئونالقامنلثةالثا

بطقوسهومون.يةالذبننالرجال.نالمسيحيةالطوائفعند

نيقالتومنيجولالفندو!اثيقالتولمكا.بإماوأعطاها
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وترتبا)مقدعحيحابنعقدإ.مماوالمقدا!حةلازهاثرطا

اوردةطالنظرهذاد3وبؤالدبية3المراتمامباائارةهلبه

.("05لسنة629نونأ!لاإلأبضأخبةرهل"امل،

،972/(1/،5علة،كصةئىوال5!38لة(هم!ر!من

،24"صسس!.م.م

تهئاا!هلبقبدول!جديدلزواجإنشما.بعدلالهنوثبق.

الزوجيننا-سلكلأكمتة9والأصلىلماضص-عنالمعولا.،وص

نهلأالبهاأ،دكاو!بننمعانالملىمنىأوبدالظا.ثمة"لىجةلأفىلهمط

أحدإترارلأناجأصمليةلحزوثاتإوميلأيكونانيمدولا

فيلاهـهبنةطائهةإلىهئا!نابالتصادقونبقةفيالزوجين

ئعهالطالتلكقغببرهعدم-المحكةهذ.فضا.بهجريماومجلي

لهمهمبىلهدكلبنإذالب!ا!بوع!رليلا،عليا+حد.بنهفيىيرلا

العقدتوزبئتيس!يردفهالمرادبكونقدإذمنهااظروج"

اليهابنتمىأصبحلهق"طهثأوالمان!باوب!لام!ا!!ق

.ع!لا:يله!صي

"9"/1(/17طة،!ةثأءوال".و45لسنة728لى!ا

:k%%8عى!!ح
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إولا

الزاجهواخ

كس*رثوiاحبا!ش!سةد:أولاهضص

طفطج.مفبةالفرانمغ:2(المادة

ا!علهءاج*!ؤمق9لصلصةنمنع:22المارر

مصيج!هالإلهنفوذعجةافىاقبطلمبةاةسي!كلالنيالزواجزلامجو.:42يلادة

نوذكس.رأ

6هله!.!وأفيم!!مأل!جنزولجهياثضذلالأوجمةلأحدلأيموز.:!صاطمة

زواجافقدلا3!ج!وزفنغأؤزوجهارماتى!ا3-لرأليى:آ!مثلحا"

وأة،دا-نمربخمقمبلادييرعمملأ-إشم!عشرةإظطما.بمل!!ب

الذمخ.

-:ا+لهية!اد.كلأطؤبضاااجالزيلامجوز:27المادة

لاعرفنأولحببي*حجع،ورلي!!*دغ؟*ئفبقلكل!تا

وئهوانك،كالتاطثن!ىأث!دلضالنم-ءهنزوالهيربى

.والخصا.

مجنونا.احدهماكانإذا-ب

نوالرقممنشدم!3ل"لىةلح.!رص-بامصاكانإذا-ح

.اماطلأؤ
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LUI

II ; Jul

"ق:

":1-؟بادة

:70?الماد

:8ةلمادا

ا.3دة"ول

ثاللا:

ابا؟ة

س!51-

نجشىواحنبلللشفاهرض،6.مصاباا)زواجلبطاكانإذاماأ:

السربةينهوالامراضبدافىلسلكاالاتا)زوجصلامةعلىفه

بض.المريشقحتىالزواجز!بروفلا

32و22و21و(6و15الموادلإحكابميفاسنيقععقدكل:

واالزوجانبهرضى؟طلاولوبعتبر27و26و25و24و

،فيه.الطعنحقنظىذ-لك!وولافيوجينصرإفإوليبهأذن

:ني!الاالألباعلىدثركة

بممر:الانجييةئفةالطاا!ئ!خصبةالأحوالنونقاهن

مدةثرعباناإتزاواحدةبأعياةواحدل%رإقزانهوإ!زواج0

ا)زوجين.حياة

اطرهآنمنضلهاخالتاللكنيسةنيةالروحاالشراخضرحيالةفى

!رأةوألجر!لميالاجلزوالمحرمةبةاالةرتدرجايحدديح"صر

المالهه.بهذ.بنالمذكوروالأء!ارباهبالاقربتزو!جاأن،

كاملىنئىوأر!ذبينهفدإذا!إصحيحاالزواجبكونلا

العمل.للزواجنؤهله!التىوالقوةالاعضاه

مستوفيابكنلموطنبينأنجبليىبينزواجكللافيابكاون*:

.البابهذافىالمقبررةللشرو!

الكانولك:الاقباكل!ثرمةد

.الزواجلصحةيشثرط:

.!زواجأهلاالمتعاقدانالطرنمنبكونان-ا
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...قي"اصبحاجزؤباطرمنلببنتابكونان-2

بدإلاجدبدأزواجا!قدأنزوجهاماتالتىأة)لمحرليس:(\المادة

الوطة.في-تارمنكامكيةميلادفهورعشرةنةصا.إ

إشقادابزواجعليلهثرأفلااهقما0ماأ-لاباطالغينىزواجيفع:36المادة

!".--"ءلا.صحتهأو

الزتجهصناك.-امهموالفروعالاصولبينالاقاربزواجيبطل:27ادةآا

....لثةالثافىالثالثةالدرجةإلىلاحواثىلنسبةباو

الدرجةنتكاههماوالا"ولالفروحبينالاصمارزواجببطل:28المادة

ية.!غابدخولنبةالثانىنيةالناالرجةإلىللرواثىلنسبةباو

نا:نوقامنالتنىا)صبحئشةالنا4إبسببماالقرالهاطلااجبقعالزو:92المادة

!ء.والمتبنىالمشنىبين-،

الاخر.وزوجمنه!كلبين-2

الآخر.ونروعطرفكلبين-3

بة.الغابدخولالئانيةالدزجةالىاشىاطو؟يئ-8

:العمادعنالناششةالروحبةبةالقرابب!سلباطلاا)زواجبقع-30المادة

وهثقبله.السرخادمبين-،

-ث".والاثدبين*رالمه.بون-2

ال!ابفيوالكانوت!صرافتباسهمد8إالكهنةزواجباطلايقع:31المادة

.الزواجقبلنبةنوالقالنذووباقاهـواالذينبهانالرهزواجبضاأ

الزواجعلىالزنافى!ئريكهمعتواعدوا)زوجيناحدزفىإذا:32طالة

؟طلا.يقعالثريمن"بزواجهئمهالقاا)زوجيةنقضاهإبمدت
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معمد.!غوشخصكالولمي!ى!ضبينان!ياجايطلارب!مبتبم3،المادة

خاصا،*ذإتصدرال!تقرطالقك!روطبااالكن!يهلالسلطةهوز:30!ة.

.34إلى27منالمؤارفىاثواعبرح

الار!وفىكس:الارمنثى،ملافىامارا

الأولي.ازواجافسخقيللانزواجيبقدأن!و!إل:5،ةالماد

وأكانوا!ثوعيينفروعههـلاىف!شلابأصولالزواجلاجوز.6المادة

.ولانجرو!خرالآالزوجبأ!ولكااج.ا)زويجهمزلاكايم!ط!ين

لاكااتلادمةي!رجةلنلابة*بأقزبينزوحأنالشخعىلاجوز:المادظ!".

!يإحنسابانب!قحام!رجقلليبةلنابامهمهإر.جبتزو.أنلجوز

والمتبنى.لاالمئبقبينادفيالزواجلاجوز:9المادة

لمكاقدلق.سكونأنءالزواجلعقدبثهمترط:؟.الماله!

واطببىباخمصا؟لهعافذبنأحدإذا.صالزواجلاجوز:((المادة

وا!وثةكالضهالزوجيهتهبوابإللقباملحعهـاغيرجعلعرفى

..ولمف!إه

؟طلا.للق!بلىللرف!اوالرجلعفماما

قبلنانيازواباضدانلها،لاجوززواجهاإنفخالقالمرأة:؟2المالهة

هـظتفيرصبإ.سا،،.فيبنسنيئارمنرومثلاثإلةمغى

.الزواجببدض!خاوزوجهاةة،وبمد-أةالمرت!لا!االأي!ل!

"!بكلطا،ثي!؟ممتأج،ا!األ،اذهافص!حك!فة-

.ج!!لايخل!بسبصونجىنصالى4حصول
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،5،1،7،،ايلوادبهننىماخلاتر!عبطدزوإجكل:*1المادة

مفامافطهـافب!عنجوز،8،*ا"ا،(2،؟.لا*،.،9

يخىالرمنرإلاالطتر"-ذافىةص!لصمذىمنواهاالزوجبن

بخمكقولاطلقوهذ!الهعةعلبهالمنصوصوالبطكا!ر.

كلن.!له*فينهابار

لأ!لو؟عد:مرياقالةدثولول

:ثوذعى.افلفيالسرلكنضة،لشخص!ة،ي!حوالنرلىآحق،2ة!41

مباثرةقبلعنها.صالفصالواجيوالزواجالخطبةفىاخرعيةاالمواخ

هى:الخطبة

اخرىجةبزتبطاعىأولاخرمخطول!اتلطيبين!أب!ونألا:لا.أ

بة.قرالينملايكونأن:نباثا

مطلثة.تكاونألا:لثاثا

.المحددة!ندونيكوفىألا:رابما

منوالماخادعربةاكا"عساضجسدبةعبوبفيهمابكونألا:فامسا

الزيجة.

.يمانالألفةفىا:صادسا

النىاددةأكلاتدان"وكبأقبقتفقأرءلأوارملكانتإن؟بعاط

ة،وبمدا،سهرع!ثرةا!ر؟ةوهى4اظطهيعةلهماال!ثرنسمحفيها

ته.أإمينعشال!بعديومابعونارلأصنراهاحدمدةلوللربمزوجها

ور!جه.!الوف!بهلجببصهألهسامبمهاربهلهمرا:13المارة
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بنةإوالأختبنة!ووالبنتالأمةعثرحدبأتحدالطبيعبة4؟راالة:؟4المادة

بنةوإالص،بنةإوانلالبنةإ؟العمبنةإواغالةووالممةالأخ

الخالة.

نوفبتالتىالخطببةبةقراالأولقسمينإلىتقعالنسبيةبةالقرا:؟1المادة

الجنسين.منالأبنا.بةقراوالثافىشرعىلسببفصلتاو

مدةولدينالمرأةنرفحأنوهىالرضاعيةالوضعيةبةالفرامن:؟7المادة

""-.واحدرجلمنكسجعهحلي!ا.كاملتينصنتين

الأكيل.بةوقراالولقرابة،نوطنالروجةالقرابة:*99المادة

اللارلوثهكس:الوومدثر!ةةساههما

تبة:الاالشروطإجتماعالعمبحالزواجنشا.لأبقتضى:،المادة

-ب-أ

.ايزوا!منماخوجورعدم-ح

والذمبيةطمء"وب"زواجتمنعالتى!"للزواجالقطعيةا،واخ:2المادة

.4معيةلاشخاصبالنسبهتمنمهالتىى

هى:للزواجالقطعيةالمواخ:3الما.دة

بق.!ازواف!امقي-أ

صابقا.نالثزواجوجود-ب

ارهبنة.صلكفىوالافنمراطاالئرطونبة-ج

المسيحيين.غيرمعالزواج-د

ب:ببقالسازواجه!فخمنبتداءإفهورعشرةصور-"

إأب؟9"".أطلألهاالزؤجط!ووماة"
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زلمته.نهوامثطصدرحكمهناككانإذامرتكي!هبينفاالز-و-

:صالنسبيهالمواخ:،المادة

الرجةإلىومسحيمنجطكانتإذابدتمه!بالدمبةالقرا-أ

الخامة.

لمصاهرة؟بةالقرا-ب

الروحية.بةالهقر-ح

التبنى.-د

.ى!لا

هليه.قبةالصرئارالاكافةنببروبةومنهفاالزواجثروطتوافرتإزا

هنامنللابطالقابلااوباطلايكونفانهالضروطمنط!صتخلفبزاأما

.الأمورنلهعلىاوفوفب!مين

و!ل:ق!ا

اولانمقاد.اللازمةل!ثووطهالهتدتوافرعدمعلىجزا.هونال-طبا

لصحثه.

بطةالراتنحلثمئار.لاتبامرصحيحايقومالعقدفانالطيقفىحالألدنما

القالمذاهبعندالئطليقاصببمنلسهبعراهابنفممو!دفيماالزوجية

ا!مطليقأصبابعنفضلاذا05ا(ستتليعلىنار.2بنسحبثمومنتجبحه

اوبقةصالأجاببتندإذللبطلاننحلا،المفدعلىلاحقةخ،ومنقشمد

.ازواجباالرضائتبادلمطعرة

فيادى!عشسيموقامطلقب!ونوقدنسبىيكونقدوالبطلان
المدفى.الفانون
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ليهوإذنبةيرالقاصراحؤرسال!!مصب"رفعاإنبماحه!فسهي!بنبو

ا.طلان:دعوى

فىترخن1فيجبالصددهذافىمقبولةالبطلاندعوىتبهونوص

فيهيملمالذىالوقتمن،او.الأكرإ.فيهينولالذىالوقتمنشهرخلال

حصلقديكونأل!ثعريطةلضثىباعلهوتمنأوغلطمنوقعبمما

إذابحبث،لم!كرا.زال.فبلااذىاالوقتمنالطرفينبينزوجىإختلاط

العقد.إستقرالمدةلهاكإنتهت

إلاالط!ليجوزفلاالقاصربزواجاظاصة!والثانبة!الةبالنسبةأما

الر:كصنب!غهبمدمنثهرمضىقدبكونألاضربطةالقاصرأوالولىمن

ضنا.أوعراحةالزواجأقرقدالولىبكونأو

نلاثة:حالاتفىمطلقانابطلاباطلاالزواجوةكون

الرضا.نعدامإ-ا

.اجي!ؤومواخمنخاع.دصو-(2

الدبنى.يلشكلغيرفىالزواجإ.ممام-3

#.aiاتواعدها:ىف!عاكل

!يىالزواجتمامإمنالاصلبجسيتمنعمواخهناكأنالمملوممن

بةثايضرنيةوالثالاتزولهالتىأىبنةالنا،الأسبابنلكاوله!+قطنافىتنقصع

و"ودها.معتماذابصح!هالعضاهأوالزواجلهمام!لمكنبنوالهائهأأى

*:مثلأىل!ثي

كل!ا،بهث!واةط!يةمواخك!ثغرمنهىلاتزولالقوا"سباب
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فجة"لأفعاعهنميةرتأوألكادناحيةمنروحية!%ط!صيةق!ا!ةكات

اظصبانور،وونرواصكلك،شخصبةأو.الفسيناحبةمنزوجبةاو

.وابرصامواطزالمطلق

:ل،زو*أسبا

والزناالدينفىالأختلاتوهىتزولأنحن.ائاأىنيةالثاباهب"الاو

الذكربأوغوعدميةينالةررضاوعدمنةيرهبباوالأرتباطبتوالئاالمشمهر

تقفىمدةلممنوزواجالولىزواجوصنةع!ثرةئنىاوالانثىسنةع!ثرةارج

.شورءصرةوهىزوجهاعلىالحداد

فانالزوجيةلجةاراإغلالإلىتؤدىالاشابظككافتوإننهأعلى

منالزواجويثابإكتنفماإئماوالطلاق،قباحةأليم!ومردها12أ!هماص

ءحيح.غيروبودهامعنمقاد.إيجعلبحيثبطلان

ية:التافيالنثاإلىمجكناظلوصنهناتقدممماعلىعلا

نا؟طلاكالهثبةااقراخا"ومنخءاوبودخوبيةالزالعلاقةقيام:اولا

بعة.للشرلفتهمخاالبطلانواساحطالافتراقالزوجانبردلمولومطلقا

ثمومنالمعاشرةعلىوالنماونالزوبيئت!!مينالزواجمنيةالغا:نياثا

إلىتؤدىفانهاالاجتماعبمغماكلوهوالشخصيهالمواخمنماخوجدإذا

نأالفسخأساك!والمعاثرةيردلمولوالطرفيناحد.ضاهتىالزواجفسخ

والحفاظالبمثرىالجنىنموهوالزواجمنبةالغاإذغرضهيأقلمالزواج

(.!ظنممينالهعن"أفوصد.!دميكونانجبدااثسو)تعالىلقولعليه

نثى.وأذكراالأنسانتي1،فعالىوقوله(8-2بنالكومفر،التوراة
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المطلقإلىالبطلانتؤرىاقهاوالاسبابنمالموانستمرضأنيجبهنهنا

-*--.المبىالبطلان-الىSAنؤ"التىفلكو

فبها:فبدنحلالأولالنوععناما

السن.ماخ-9

اطنمىهالعجز-2

المرضى.-3

بق.صابزواجناطالأر-4

المقدص!ة.الدرجات-5

الرهبنة.أوالنذر-6

.العدة-7

:أخالمومننيةالثاكةالطامختيدخلو

ادم.بةقرا-(

الروحية.بةالفرا-2

التبق.علاقةعنالناشئةبةالقرا-3

.ره5المصا-4

العامة.الاواب-5

يمة.اطر-1
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ولاأ

من:مايع

جانيملىطرفبهبين43متباالتزاماتبدثأنفأنهعقدامنالزواج

!مذاهبالكاذمى:ونالقافانلذا،إجتماعيةأثارمنلهدااقور.منكبير

"ذا.نواطحةبلوغهل!قاجانرواحنلالدنأدفى"دوضمقدالمشحية

انحالفةو.ممفهومالتمبيزلامر،إلىل"وقديكاونالسنا"تببلوغنهاهو

.الزواجيشطيعلاصبباكانإن

ب"اث

الاغذ!

جانيمناكانسوا.الجاععلىيةالذاالمقدرةفىنقصأوت+!ض"و

.المرأةأواوجل

،ت!ؤماووائميكاونو،عليهأولاحقاالزواجعلىعابقيكونوتد

.الر%للدىأوالمراةلىبكونوقد

هنه..الشفااوزوالهيمكانلاالذىهوالدائمز!؟والمقصود

باب!عالاعدادمنيخرجثمومنزواله؟كناكىهوالمؤقتالمبزأما

العنه.!الجذمىالعجزفىالبارزةوالصووة!زواجنعهالما

قكرنوقد4اطاعلىالمقدرةعدمأوال!ناصلىا"هفا!:رافى-"

تمسبه.أوعضوية

التناسلية.االأعضبة،"إ.،يجةأوبةورانكونفد:ىل،وضم)؟!نه
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غراويلتنالحيةافددباإفىطرا؟توبودأوجراحيةإص!ا؟تأوبأمراض

.المتمددةالأفىازاتذاتالأخرى؟فدداوتاسلبة

مبعنهابكونأرربحنهةب!سمتعواملإلىثر!!و:طة!تأامنطا

قكول!رتدالعاطفةماد!نألاومئلاالزوجةغولكراهيةباالشعوراواغوت

بصنها.امرأةإلى؟كسبةأوجميمالافساه؟لنعبة

وجودعلالدلالهفى،طعالكابمأفالكثأنفىجداللا:،ادةقيىت

4-كبوجودالجزميمكنلائهأسصد.ةالمرأأوالرجللدىيةالهفىوالعنه

بحة4قمسيةاسبابمردهاأنران"ءأ؟الكاياحشفاتوقيعبقطرعنالنةسية

صددفىيناطانمجبهناهن.،الدقي!صوالفصالطبىالكشفنوقيعرغم

بأجرا.اك*صينال.ئ!انيينالاطه-اهإلىالنفسيةالعنهوجودعنالكشف

ال!نفمى.ليل"لاوته(راتالات

ماخكسبباببن!ى؟لهجزاخذتالتىالطواضضىانإلىوةنوص"

ثلاثة:ش!وطإشترطتللزواجطلوص

.الزواجوجودوقتدو"ومالجزيكون؟ق:أو*

منه.البرءكنولازوا!يرجىلادائميكونانةثانيا9

انمدمإذابحبتالآخربالطرتالفررالحماقنهشأمنيكونأن:اث)اث

.الزواجبطلانإلىبؤدىلاإ!فررر"لن
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؟؟ص.--1"الئسثا.:..".

."-..!رص

."+!بلار.لأنيهل"دد!االطوبضبحدأنانحتلفةالشراخبنصوصصحف!ملا

يدخله.لاالاخروالبمنى

عنعوىفعكلملماوموليةالأرادةفاننولبكبةالكاللطوائففبالنسبة

إلىبؤدىالزواجءواخملطخبنرلاالمرضانمفاد.مماالحقىالجز

..اطالطجةإشقارروقتكان.موجوداإنبطلإنم

،...م!ق،كال!لالأمراضعننكلمصنهافائوذكسالارللاقباطلنصبهويإ

1938مجوعةمنيبينوهذاالزواجمواخمنباعتبارهاوالجزاموالسرطان

عنه.تتبهملم(955مجوعةنصوصكافتوإن

فيجبهـغاالبر.يكنولااضنحطررالأبىتلكنتإذاكانهابنارأوفى

الأمراضانعلى.اطنمىالجزلفبامبستلزممافبهانوافرتهـقبهاالأ!ذ

المثلا.شبلكلإئماوالحصرصهبلعلىهنا.ع!وقهاولمعدبدة

راسا

سابقلزواجا"رلباط

ثمروطثمةوئاقاا"ولالزواج"لاناطاعاثانزواتكاإبرامءنثلا

:!والأول!ايكووتتوافرأنيتيئ

.!ئ!الأول"زواجيكونان-(

صهمحبحا.بكونأن-2
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الراطةانففتإذانهوأ،الدخولدونءحبصاالعفدبنمفدأنبكقو

بحقلانهناهافياوبارفاة"وا.ابالأسبمن،ييلأىالأولىالزوجية

هوهذامناطكةوالهدةفرةقةضأطالمابدأجدزواجاضفدانالرأة

.الأنسابإخملاطهدم

سا5خا

اهعمةال!جات

قازلابمدففبولهمالكهنونبةالدر"ات-لا.ممنالماخهذاوبملق

.الزواجعن

L iL

ا،دطةاوالندر

الدباملذاتمندجردانففسهعلىالثخصقطعبمقنضا.وعدهو

المسبحيةفىققرروهو،والزوجة.فياالأعلىالحباةنكمففلاوثكوا!ا

المذهبالبروقتانقشلالماخآ!هذاالمذاهببمضفرجتولقدالقدممنذ

.الزواجمواخمنماخعند.بعتبرلاو؟بالىبهبأخذلمفهو
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ب"اس

ا!مى

للزوتجة؟يمكن.حنىالزوعبةبطةاارنفضا.إبمدمعبنةتنفضىفزةبتمينأن

ولقد.الأف!اباخلاطعدممنهماوالغرض.جديدزواجإبرامالممتد.

الفزة،فلكفىالمراةحاضصورانهربمشرةالمدةاللازمهالمدةنحددت

الحل.بوضع!ددعدتهافأنالحاملللراةنحلا،

-ألعذ.يثانمعينتنظيمقواعدهافىيردلمالطوالفبمضنت"لاإذاو

ليست\المسالاإذم"المت!قالقواعد!طميقنرىننحن.ثنسناوالبر،يكثولكاكا

.الأنساباختلاطعدممنهايرجىوالطملنظامبامثعلقة،6.إوأسية

ثم

A
w

ث!+كا!عط!+"دت

!"؟
ص!بب!ق

ين
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الموانعص"!يةاطائفة

:atلرايلا":ولاأ

ويلنروعلو"ألابينماالصلةوهى:المباثرة2"اكقرابة-ا

وإبنته.كللاب

والمأخهوكالأخاطواثيقىابةاىةالمبا!ثرةضلدمقرابة-ب

انحيه.وابنة

اض!ور:،يى:ثا!

!!!!م!مبعا،ركىيكوجينمنكلبطترهق..لخأنلأكالممياهرة

....الزوجأخ،الزو!ماأختالاخر

!زو!يةطؤ،-:،وو،

وطنهجهةمنالشبينبيننةوموالقالمقدك!الهممادعنالنافصئةتكهى

الطفل؟لنسبةتجبر،لشبيناخرىجهةمنوواديهالمععدالشخصوبين

الروحي.الأببمثالههالمسد

امبنى:-:*را

ايه.دوت4الي4وبنبلهإبناآخرئخصجذبمقتغما.نظام

سل"ذوئالأرالأتجاط!فلدىالىخلهذا؟لفبةشالحناموقففل!خاو

المتبقواولادالمثبقبين،الاخ!وفروعوالمتبقاثعبقبينالزواجيجوزلا

المتبز،لهين،واحدثخعيتناممالذبنالأولادبين،بمنبهمرزقالهذبئ

المتبق.وزوجالمتبنىبينوأيضاالمحبقرزوج
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Ltاكي"ؤي2كلآنقص"،،إ!لههتظئوليكيلالحذ!و!ائفعر

رز.ا!ثى!2ثى-"لجطلأ!.الزو!جناوللوحي!علالمهمبقص!اف!

،لآحرةيفروحطرثكليخا-!ر.خر،لاؤزوجمتكاكلفي5-*

ية*للنالجدخوليةآالثا"درجةإلىفىالحوببين-4

:"رها!،-:امأع

الطوانفمدافيماانحتلاهةلدذاهببالنسبةوجودالماخILLليس

وطلةالباطلالزواجحا!راوله!صورفين!صرفهولهقطكالولبكبة

نفلاطواصولبةا1الأرادةمف69المادة(بطربقةءعلنبةسفاحأكلماشر!

.(ا)شرقبةالكاثولبكبة

:ة!*ا-:طهـعا

عوأملبهالأخذيبرروالقناأوإلزيىحنأحدمتللههتبيير3الما..وهذا

والطهر.إلزرجونبينللازموالأسنقيرإر1!الافبهرةمنهابتعدلهة

بامباطالخاصة،950بىعة.نةمف27.فالمللىةالمثالممببلوع!

تمرجبمدإلاناالزلهطقلعهابنروا!جزر!ال-أدقكل!تثوذيهيالأرا

بنوجنلالفازواجيموز-!ىلأىه،!دانىالحمم!دليالذيل!ب!اليون

.القبل

لا.*،.ةا!ك+المك!لهي"مهما.:

لأه!فى!لصلهقالمتعلعهمواففهافىالمسبحيةالكنادراخلافوهع

القواعدأنبقثفيصساجازواخ،ومعنطاخوالمب!ه"الدمبن

أث!ماإأانههل.لملواجنق!يىهىآببهناثحىوئك!ضعزكى
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عدماوفةالطااوالمذاهبأوالديانةمخثلقبينالزواجقبامحول4ترا

التىىالأسلاميةبعةالشرفانالأتلافهذاإلىمستندماخلوجودقبامه

منالأملاميةبمةالشراحكامثطي!قأنذلكالتراعهذالحلوثفبسطنحدم

التطببق.واجبةنكونالقوامدأى!!انفىالأفكال!كلأننها!ئ

لايرجىالذىالعرفىاوالطبيعىالماخقيامري!قق5

مماهو!زوبيةاله-لاتةةرث!ابمدونويحولزواله

.نىعليهابةرقادونوتوعtامحكمةعلطةفىيدخل

اسبابعلىنجومقضاؤهاكانقىالنقضمحكمة

صالغة.

لاع!ممجعوعة،!مائهة38نة25طعزرلم(97(/9/12دلهعق

9"طه22ص

*تجنحالزوجةانوهىبهاالمدصالواةمةئبرت5

فشلنبوفهامماعدماوبالعن!النفبةومصابةالئبتل

ملزمةليستومىبلامعقبالموضوع!محمةبه

إلبهاقدمفي"لانمنىالعحفبقإجرا.طلب؟جابة..

الدلبلثبامعدممنلبهإإنتهتبمالأثتناعها"مايكفى--

قها.إفاالمطلوباراقمةصهـحةكل

*مه!اس!وع!ر38سة25رلىطض،197،/"2/،يلضا

""و*"."vy-هم22قى

ى!مإانهفبهالمطعونالحكممنا)بوننl"إذإة،*

م!عل!الزوجأنبنبتلمأنهالدعوىخوظعن
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إعتدلوثفاو.لابرجىممامستصعمجشىمجز

الزوجيةمزلفىممهنمكتلمالطاعنةبانذلكعلى

بشةالمدةهذ.وقدرحالتهعلىللحكمالكايخةالمدة

بماوربمةارفصولاخوىالنةأناماحطعلىمل"لا

آخردونفصلفىبواجبانهالفيامالزوجيمنيغ

؟لمطعوناطنعىالهجزثبوتءدمعلى2اطورتب

ارواجي!طلانعقدالطاعنةدعوىبرفعى..افملبه

إلثىماإلىبؤدىساخصو"ومإصخلاصوهو

الحمعلىالنعىفانالموصوعص،4بشقلوممالبهإ

محله.!ءفىبكاونفيهالمطعون

عكلم81عموىنظلهة".خة".رقم"من،

القواعدمجوعةمن2/5،و4،و27الموادنصمؤرى

ا"رثوذبهيىللاقباطالشخصية.،لاحوالالحاصعة

-وهبر!عنه؟ئنبةفرقثائها1938"نةفىا)صادرة

الحنبةدرةالمةباضدامنةيالذىالكاهلابحز

الأتصالالطرفيناحدبتطبعلابحبثكاملاإ.مداما

بقهطكانتإذاماحا!بينودىالعاالوجهعلىخربالا

ماخفنمتبر!امهوفتومتحففهالزواجعلى

بالشخعىبنعلقواخبأمربصلانعفاد.مواخمن

العقدفيكونالطبيعىالحقمجملعهـالحلمحروبجعله

يرصلاالعجزانثبوتب!ثرطمطلفابطلائا؟طلا
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(9"/1/29دص

.302*ص

كانتإداماحالهوبينلأهظ"-بره+كمكقولاهل"وز،

لىئرنؤلافص.أجلهزوهق"البالعنهبةإلؤ!ج!"أعما

للزوجةفيجوزصحيحال"91فىضدإط!لماصححنه.

سنواتئلاثةبا!مالاعلىمضىقىطلب!لتكالميق

يخضىسنفىالزوجةنتوكاالشفاءبلشها،عدمثبتو

مننفيهلمطهوااطمعليهاصتدلماركانمنفتنةمبها

نطبيئهو1،.إالزواجلاضادالطاعن!صبةت!نأ

مأخذ.ولهلبهاإالمشار27المات0ظ،رث.!رفرحملم

يكونأناطنمىالمصزت!يث.معلايهمإذالأوزبخقمن

ولاتعبةبواعث.لىءرح!.اوعضوبةكبجةعة-،،

ة.دمبمض.روببالببىلأفيالطاعن،برةاسم،حعمى

بعد!ل!واجصطهإط؟لعنهمتعلقةلأنهاالثلاثالسنوات

+لاقه.

28صاهـعلممجموع!ر،هحن!39رلهم*ن،

للاف،ط1938سنةمجوعةمن927لمادةفىالنص

ةاعلىفي،المطعوناطمطبقهاالذىالأر!يوذكس

الزواجطالبىاحددىكانا%الزواجمحوزلا!ا

نصالالامن؟نعهزوالهبرجىلاأوعرضىسي!خام

المالهةفىوالنص(ولظكل،.ورلحنوث"،ظن!عبىكاأفئه

مخالفايمعضدكل)انهلىا!وعهذاتمن،(

إأانهمبد(؟طلابمنبر27!.،.+.المواد.لأحكام
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ومعحققةالزواجعلىقة"ااطن!ىالعجزطلىكافت

،لأفصالهادهإنمقامواخمننماثزما.فانهاوتقيامه

بعللي!ماغرويبىلشخص؟متلقحومةأمر

طر!ثبمطلقنالجلا46؟المقدفيكونالطبيعىالحق

منة:البر.يمكنولاز!والهبرجئلاالجزأنتوت

بدلأجراحيةبمملبةولومنهالشمخصبرى.فاذا.

ارفدورمان!س"والواجلمد!ما!فيلبزول

أملإ-ممنماى!ف!من!.بمربىالجصىض"فئ!ض

مقعليهار-ط!الموضرمحوت!ةص!طةلجخلتي

!لمهم!ب!ب**ةم!ب،ؤةصاالنقنىقىكانمحكة

!ائا.48سنة+رقمالطعن،979/0/23!فى

،أصفصبرسرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىشبئ،

"،
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اووات!أثار

ةق!لابامحالسواهاثارلهالزواجانجدلمنليسةامهو!ر

بينمشتركأحةوقفهناكقيامهاحالفق.افقضا!هابمداو،الزوجية

هلىالزوجحقوقيضاوازوجهاعلىالزوجةحقوقوتاك،الزوجون

انجلتإذااما.وا"بنياءفيالواكبينالمتبادلةوالواجباتا!قوىثم،زوجظ

اثارهناك،نالموتنجراوآبالموتإماتنقفىنهااومم!مالزوجيةبطهالرا

مو"مها.فىنعنعرضها

أولاس

زوجهاءلىالزوجة!ةفىق

الس"ر

الاسر،في:ة!رفداهـمصوص

المهر.الزوجعلى:9ولالمادة

.محبوبثطوقيمنه:99المادة

ذلدسأنكرتلوأبكرليستزوجعهأنالزوجادعىإذا:(50المادة

الثرعم.مانLاتجولابعدبصدقالأثباتوخذر

بمدأ!ئرصالمهرخممبمدأنحذماردمعالطلاق!زوجأو:(52المادة

.الزواجئلغير.ضفلمأكاالمراةحلف
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اركاتمنركنماولاالزواجثرو!منثرطاليسالمهر:الثرح

كيلاممجردوبسعحقلازوجةحفابصبحالهفدفىعىإذاأنهيدالضد

صضه.بدخوقدمقدماعل3يدوقد.الممصيحالزواجفى

منالتعرفاتبكافةفيهقتمرفأنلهاانأى.!زوجهحقنهأرسنى

قبضنهقدقكنولمصماإذابحبتعنهاوكبلبوا!ةأوبتطهاقنجهبد

ال!ثرعم.الزوجنصيباستنزالبعدمن!ورثة"قاصبح

اف4

:النعوص

فىكى:ا"رلوءلأتجااال!ر:!ى:أولا

4المادة a:علبهاينفقوأت.!زلهفىزوجتهدسكنأنالزوجملىيجب

طاقنه.قدرعلى

مفالاحعباجحاوفىالشتصبأودلاقباميازمماكلهى:(35المادة

وسكنى.وكسوةطعام

والأي-ا.5الابابين(2)الزوجينبين(9)4واص4النفف:931المادة

(r)الانارببين.

الصحبح.المحثدحينمنلزوجتهالزوجكلالنفقهيجي-:1،1المادة

ببزوبم!امترلنرحتإذاالنفقةفىالزوجةحقبسظ:142المادة

محلإليهانقلالتىا!هةإلىمعهالسفرأبتاوشرعر،مسوغ

.ثرءسمسوغلهرونهت.!عإ

بمهين:ا!ب!ديرلاا:ا!"

الانجبلية:ئة!طابةالشخصالأحوال،نونمن27الماد!ة
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.**اوزأ!لو!صال!م!طا*شفقوأنوئزوا!كبم،لفروع2مجلى!ي

فرو!معلىفقوا6أدقروازوآجمالأ!عولطعلى.!ببكن!:*8لللدة

.2وآ!وإ!م

لهم-هرضمنةا!ا!؟السابقةالمول!فىاثدبهورةا!اتغدر:30:!

!ع!مصهره!عث:ثرأبمهاروبزم!كللبهممرضمنويسز،

!طبهافرسضةر!يمحسبالأكمركلأشهرالأقهـرثلأ!

له.المفروضودواهى

:لوشاىالا!يما!ثرولد:لىلنا

20 ; All:وبهذك!سكنصكسى!م.نز!وعتهبنضةملزمالزوج

.المراةنثوزحالىوقسظ"النفقة*قالمرضحالةئاروجتطة

عجز.حاكقى،،مسرزوبثابنفقةمازمةالموسرةالزوجة:2(المادة

*ص!كمص

*رلودكى:الأرمنثرول8رر:رأها

27 : All:يلزمماكلإلها!قدموانمعهزوجتهبسكنأناروجعلى

ه!اقفلهالجخمجأنعليهيحموالاطت!!شةء!تر

هذأمنالزوجوصالأقمهقمجففيه!هف!النى!!اليوم

.لآ"ض،لزوجبةمترلالزررجةتركتإذاإلألتزإم؟

اولمرضعيشهكسبعن.وعا"زآمعوزاالزوجكانإذا:28المادة

عحتيبالتهاإذاكديهع!ال!جة،لمذضوجب!ثيخوخة

بذلك:المالبة
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رئودكي8!ن!61ثر،ملافئ:عاف

لإاعلدهةقكع!لاووالكسوة؟لفوتلأعيانهيلكلمارجل:،(ها"دة

.الحالحسبوذلكاضفواالمرضحالافى

الممى.خلقهابداختحررالراةالنفقةية3؟تأالرجل9بلتزملا:I%7المادة

بدوتثركظعنتمتغلمذلك3ولهيتهمنتخرجلموإن

شرعى.مرضىباعث

عاية!فس!مأوتبا%لابغضاتهامرأبتغافىعنالذىالزوج:(؟19،ادة

فىخعظرحةالنظاب،المحكةإلى4بسدأولزوجنةبنفقةلهكهنة

بطبح.حقالسجن

يما:!رأةم4لك!كا:!اهـط

1دة1،1 0 o:؟أكوسومؤو.!ا.لهرهالزوجةالزوجعلى*.

لطمابغدر،!ةعدبهابوءخأنعلىب!ثربوبأكلداوذدك:071رة"ا

.م!رراكانإذا

جلالرانواذاعالم!رروالزمانالزرجينحاوقالنفقةى!اك:801لهرالما

.شازوالأعبادالسبتياموأ!لبةالضرو!ىفقو!ا

سافرا!ب9جالزويوممفشهورثلاتةقبلللزوجةنفقةلا:109المادة

مضففاذا،بآخاوططهجرلثلمأرليةظيؤكماإقمطرور"،

الطلب،بوم-منبلالهاتفدرفلاتعم!لخلبولمنة!ثلاالئمهوو

الفر.روممنالضةحقتبذا.إاوهجرااالهمفروإذلمكاذ

وليسفبابفىالر!مالمقتىعكتنفقأق.لايقيص:1(0المالة
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بيعهاوأموالا"بزالشرعبةولاسلطةنازعهاإذاابينإلاءليها

.لظة"؟عليهالقضا.لتنفيذ

ا،هم!:

:اللو!!لا-ولاا

د-ةعآثارهنكأثرزوجهاعلىلازوجةتزتبالتىالحفوقمن!و

الملاجنفقةوىنك!صلاووالكوهالطعامنشملو.احكامةمنوحميلزواج

حقبقىوخولب!م!للمورحتىالعة-دوؤتمنواجبة!وا،رضةحالفى

الزوجة.بطةاراتنقفىأنإلى

بها:وصسبب

علىيترتبماهوإ"لهاواصحيحاد!اهوليسالنفقةوجوبسبإن

لبتصقطاعنةفىودفولهاءلبهزوجثةإحتباحافىالزوجحقمنالضدهذا

.الزواجبعراتالأنتناعلى

ل!ط:وصثرهـء

ئة.ئلاثروطفراتو؟شرط

تسصقفلاطلابااجوز)اعاناذفائمومنصحهحااجالزونيكوان-.لاولا

نأله!يجوزالافزا!ولاعليهماالوا"بلأنالنفقةكتشا.ا)زوجة

.الأزواجمعاثرةجعماشرا

تهاوواجباالزوجبةاغراضلعحقيقعما!ةالزر،4بحونان-:-أقلى

لها.لاتمفةبا!عالىوبهاا!غولبمكنلاةفاصتيرةكانتلولهئلا

ضركىمرربونالزوجةاحفسفىا)زوححقبفوتألا-:الثالث

.ذلن-الإ!كلبترشثبموهنجههمنييي!بسهي!.
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ثرصر!مدونزوجممالهمثإلىالانكقالمناشنصتإذا-ا

ويناثزفاثزقرنهمافاسببير،*وخربتإنيتلتأو

نشوزها.هدةقعفةنسةحقلا

نواتلهانفقةلهامحرمغراومع15وحدالزوجةسافرتإذا-2

.ا!آلجمنب!ببالاحتباك!

معالسفرمنالزوجةوامثنعتخر2بلدإلىالزوجاننقلإذا-3

اساحألانأشوزايضبرالفرعناقناعهاإذفىاتمقةفلازوجها

.بمهشحيتزوجهامعالزوجةضهيقانالزوجبةالحباة

زوجعهقمقةتسقطفلاإرتكبهاممةجرفىالزوجحبىإذا-،

.اروجة!مبمفبصببالأحعباسفواتلأنعنه

ايةضلا:!!ول

عليهيجيهنبساروبطلبهامنحاجةالنفقةنقدبرعنديراعىأنويجب

الطرفين.مىكزأىالاراه

ةقدلاو"ألابحسميالنقصاناوللزلمد.بل،نهااىمؤقتامففهابرنقدو

راط:الوةدهل:دفيوببماىد،(اأوفى.والقاالطرةيئز3صعلىأبطر

فديل.يستدعىماعايهما

؟صنفاتها.الزوجةتعفةبرففدفىعىاعانهبجبمانستمرضهنامن

:الطمياللأ

بنفصهبتولىالذىهـوازوجان2ازوب"ا.ممترلتةيمالزوجةكانتإذا

!ممل!لهـرست،مهننبمنكنلمإذاأماطهاممنايهنحتاجماإحفمار

الافيةنفدبلهافييراك!اططم
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واغىأبةالما!ررجحالةمراعاةمعشدارهاقىكفيةنكونأفى،-1

غنية."8l!رالزوجةكيت.فىبموتالئظر9ضر

ضيأنتسو؟"والففرضحينورخصاغلا.الأسارحال-2

علىالنةفةالفافىقدرإذاتمن.روا؟م!عنلأويىربحنسيولهمممرالكنر

ليةالمازوج9وللى1لهـسبةقلبلأوع:يرالمفروضاناطمبمدقبينئمالزوج

ووجين.احدمناصبجع!همنذلدضهب9إفىالمخروفنعدفي

عليكابكدرلنففغق؟رضبتقد1دسروجت!رالقوجة.ر!الأن..."9أخير

.موصرةفهاكوفىالنطزيع!الاع!ظزتعقةوى

:8!و!لا

ثيابمنماتحتاجهلهايةرانعلبهإذالزوتعلىواجبالزوجةكسا.

.4الاجتماعهومنزلتهليةالماهع!احمعبنناصب.مما

أدصكز:!لا

الئرعيةظةاالصطنالمنوفىلغرلزوجنهبمدنيخ.!!لمجو!ااأنالأعهل

الؤوج*!يلمذاi.هم!فومفىدئهوترغططاعنهفىهلوخل"اهوعدبو

صضاجرةزوجهاعلىالقاضىلهافرضلسكناهابلمحمسكنالزوجته

وأصري!وج*!ةصثمرضفىبراحىإنبمب!ذ!زوتطلبتإأ

.3نالمسا

لحلام:I!كة

!همخ؟آتوينةحهرف!افىلايخدممقؤ،رجهو)موسرازوجا!3ايلا

قؤابمالنضزوب!بثإتانهامقعابهقه.بموتجبدماظلهايحفرأنالزوجعلى
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بخفق!هلكافولالزؤجعهمـهان!-رطفخإعنيهيجصبقثلاكان.مع!را-فلاأفأ

.ثضزفىرخيملينهقدم!طةضف؟لفنروزبمنريوكلول

:؟ةو!ملإائنفى،ل!اء،المرمجعا!ما

إمتخإذاالحملكنماؤربدرللل!ثهحل!لىهوالزوجاتينارأ

بهي!بل!بلي!لإ!مي!؟اكلاصحهيىالمبألة.بها)قضا.رغمالففبذعن

!كاس!إ!وذب!الامتناعجزا.الحبسدءوىةم،هابالتيس!بابمنالعمل

*،،..ا!اعضيزكههلاشة073إلماتنعى

أخبى:ولؤى

علالاص.المسلينلغيرةب-ةا!إقدمماإقباعوئطيقيمكن"لولكن

ب!بتىثمتب!ؤملئابرجركسا!*.نطقنا!ي!اصةم!لمةذةسااأنتزىإومخن..نحلأث

بمضالنظرانهذايدبؤواةالسوغلىاهـسلينويخرلثسفين؟فسبةبتطبقان

الأكرا.ابدفى!ونم.بدينوبحيزخ!تفااثسالينغربطواثفاظا!ةالقواءر

.ص.لأ.للنفقة
..ء!.!ك"ب*7ب:-*فى.!-4

معتتناصط.لهاوحتهقيعلىاق،لإالإهـلزمإنلزوج."

،؟،6تينالماولنعرتد!تجاثرورالا"تماكى0ز!رم

ثوذكسالارللاقباطاثحخمميةلأحولوقا!تا(.من،ه.

الزوجعنبسقطالررجبةالنفقة!ماز)ا+ناكإذاوأنه

تركتأو.أخطأت!رزوجتهنتكاإذاما،-الةق

ا!ههةلئغق9شرثىز!أمسوغشيرجيةا!روشزك +"2

ظروفمنبتنملثاتمناليهالمثارئونام!لاقف"ا

نإ...المحكةأمدئغرف!االق؟ن!ماىوملأهذلأالنزاح.،"-
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ئةباحداأاخاهوالذىالزوجوانأنخهم!.لزوب!

ار.هسإوالزوجهةةالجاإصنلناففضةبروهلبها!رب؟

كلفيهفأمن!زوجةثرصمسكن!فدمهل

قىلايقطالأحوال.هذهلىالزوجةحقأنا!صق

لها.المخقةالتمقةفاضى

،14،42،ا!ر(!نهان،،9.1/(2/19ثيهر8روفاىهكط

!م!سه

ومعالانفصالطليعلىالزوجإصرارمع!جلس.

ابننقةيابقررإنهالزوجبةإ!ترارالزوجة4رغب

.اطفو.ترولحقامؤبالمناس!بة

a0ولهمكن!ر4لرصملI 90 D/% yIV،9*راةغ!ةاw%ه!نلke%.

امتفعفاذا،فونازوجثهعل؟لأق-اقملزملهزوج.

المناص!بة.بالنةقةا!عةعليهحكت

(095لنة"2،7رى!ا،،955/(2/29ددمشر!2ملطى

تعفةوخمنهرباالاصلامدبنبمشقالذىالمسبص05

كانبنماانحنصةالبطركخانةمنبهاعليهمحكوم

ناالفضا.علويجيالقانونعلىمحتالايمدسيجا

بنةادةبفةمماوالنفقةبعبأخذه

.!.8رلا101ما7سالم!.،،951/5/(3دالإلة!ما&حعة

تفطالزوجةتفةأت.نالزوج!لهبكاعبر.لا.

!قلأفيإذلألدولأالتابفرنا*8:صا!ةخباح!المل
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مصوغبدونزوجهانركتإأإلانسفطلاازوجةا

ةدعا!عماكلعمل؟إلحاقهاأناحدهلملؤ.معرث

يثبتلمكاثرعاساخغصروغلابنبرالميئ!ةعلى

وعلىعلبهابالعهتتآئمأنهمنالزوج.،وأما

.ااولاده

.،806/901رلم!بما،؟951/((/26فىة!ا!الااقعر8مع!كمة

لاجبارا!عصة2المحاإلىعلأتاإةلاضيرهلىالزوجة.

كلقدرقهمعبالنفقةلهاالصادرالحمفنفيذزوجهاكل

به8حمبطالفيام

ضالية.4لن!!7رلاة!قأا،،957/4/(7لى!اهر6!عاىأ!عم

بطبيعتههوالنففةكلالفالماعفىالترالصادراطمإن8

.؟التشلاجذ!يي!راكلازاقىثؤايزولمؤقتحم

*!آذا!هنوالقامقوماتهاولهاالبهاالحاجةب!ميفقصدر

لتىإذنو.فيهااكصقطت10والمف.ذ.زالتما

طرفىبينالزوجبةقبامأطكلطملى؟لنفقهحم!همدر

بهاالمطابةعنلكفبدنذبالفغهماثيصحئهفااعالتر

فيتار.نسةنقضتوأقال-طل؟عقدتهاأفدلتقى

.اطلاق

ارومهست!اى25"فه4وثمن!ل25/2/90111Iدفى

03محط7ساثيقق

علبهفىد.دقى،بجةبحوز!يةتجهباالهمب(ورالحم5
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تييربسببالاعقاطسكلليهورد.كا،بليوللتولالتير،

أكأاقمعنهاا"وراقمنبتالثاكان!اذادد!اعها

النم!ةطميعدلملمنا؟نلام*،نعا!لاس)يلزوفي

باوزفيماودوبالملىالمجلسنيفبة.صدور.السا،بق

أيغهماالناتوكان،الكاولق!بقاعهإبعدالسنةمدة

فى"فهااسنوفتفد(الزو"-4)علبهاالمطهونان

ئنهض2!ه.ذلهيلحلأ!ندن!يلافاكةممذنجه!لحضوعا..،

ءضو*لاطبما!ا3سبرث"ذ!!لهعثةم!م!،ه!تم

النظرهذافيه*ا،طمونانعحف!"اذإوطلألههاغن"!..-

بهقصدقدحانلهطلأىالطاءنة4إيقلاانواعتير

التبفبحتاطص2وهىمشروعةغير.مصلحةتحتي!.+ءص

.الا.نون!فل،اخقكبكرفيفات"

؟،صالاعكلاممجوءزر!2"ص!92؟**/6/!.ي"ىف

*9صث

حجبهذاتنهاأ؟ل!مفةالصاددة3الأحكاصفىا!ليور

يو.الزعليهاتردويلدب!يوا!ييرجملمماعآنهيمامؤقمه-

ا!أصقاطعليمايرد!صاللوف!تنيربلأ!و!شلن

ظلا،ؤخها!بة.صأنإلالههمامجهانضبمهي

.قيرلمبهاالحمرفىوتالنففةاعىروأنطالما،؟قبة

-لاخالفقديكوناطجبةده5بنكرالذىفاطم

؟ي6يبادةمحلا؟لتنينبهالكاهنويجوزألتانون

فىالأبداالحممنلين!لناذالليانعالهف،نوفةبن

http://www.al-maktabeh.com



/؟./2،!كل

27ص3ح

ت8-ة

هخ!ةكغ!نفيهنوصطا،،مبطاببهلأضبا!-كبأثو

فىالمرأحلحكمهاأسبابفىرددثإف!الأولى

تجغىآدىالمامالملىالمجلىخمبصدورأ؟تض

لهاوقنيزوجهاطاهةفىانطاعنةد،ولبرفغى

سبلأإلىمقاطهابخ2لقضا.فىت!تندولم-بالنفقة

ذاتإلىاشندثوأ.ممااخذلكضدوربعدأتجد

قيامهارغما!امالملىا!لىقغىلهقالظروت

تضه!هيإيع،!طي!نيفان.النفقليبوجوب

لفشخايكونالنشوز!،ءتأصيساالنفقه!أسفاط

ولأفهالابقالنففة-حم!ةيأةكار.ا؟ونالة

يحصلإانهالرغمكلالعمذلك!فعلىصد!2

يوغالطرنينصكز-فى،نون!مادىخهير

.،.نففةا.تطبأ!لحكما

ورواصمعرىل28صنلا2،رإجفى؟910

3ماجرىوعلىبانففةالصادرةماك،ألافى1\كل0

مؤقتة"بماخبلصةث،ذ"اه!آ-!تىضظهـهذ.ة

نجسوأرلهسأنبالهرالزعلبهاونرروال!بدبلا!عغيير

بمهيضالأمفاطاهيع!ـهرب!للظرصفض

دواعبمه
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23سالاحكاام!و.بدؤ،.سئه4!لمطعن(5972/؟؟"ىف:طمه،

؟.؟3.فى

دعوىنظرمنلايمنعهالنفقهدءوىالةطضىئظر3!.*

لافلأتثوذكسلاراطلأقبااة!فئطاءندالمطليقللفرقة.

هنادبكونلالنالىباوالاخرىعنببنالدعومنكل".

؟46المادبفىعلبهاافصوصالمملاحيةلهدمسبي

.1968لسنة(3رتمافماتالمرنونقامن

23مهاللاعكا!هجسى!ق،.!س!ه!رطى1972لملمة28م!فئ

،؟.ء\*.!،3صإ

دعوىعنوسبهاموضوعهافىتحتلفالنفقةدعوى"

لاف3صلأتذنوالأرلأقباطابمةلك:ىف!فرقةالتطلبق*ء*!،*

منعندعلىالأولىئقومفبينمامنماكلفىط،تا.ء.*.

بحبثهتهمن!طقوعلبههاوقمرجهاولزوجةحتباسالزا

نزصنيةلثا؟إذإلابحقعنهطاعنقنشزان.لهالايحق

والفرقةتالنفور*مواسعسالاساءةإدعا.على+ع"لا!

*،.الزوجين

27سالاعكايممالوىل45سئه2رل!الطمن979لأ؟(/؟3!28د؟ضى

.ء".28ض

هفمهكاوفىموضوعهافىتخكلفالنفبه8*.دموى،*".ص-

سنةمجوعةمن57بالمارةعلاالفرقةالتطليقدعوى

إمتنائاكللأولىاموتةإذصل!ذوثالأرطابق.الل(9"8
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حبفةالاحباكطحزوجهعلىالأطقعنالزوج

!زوجينأحدة.طإعلي،.جاقومين!حكااو

إخلالاغو.انهبرابالاخهملالاوالاخرساثرة

الأعيوإفهئنيالتعورإمحكامإلىأدىجيما

محماطفاننموكلتوالهفواتللاثبافراقه!

جوارا!طلبقومنوعوفيالعففهلانجعالصادرفىدعوى

منكاءكلفىالمناطلأخلاففظرها

فاله.!1ضه26!ركافي(2/1/978؟فى.فى

ثم

A
،
+

يفإل..+6!طع"اك+!ب

ص!بب!ق

ين
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."ثافنآ
"ط9ب!!ة"ا."ذ"ء*،"!حش

روج!هىل!ت.انزاءوج!وى."-:!!"اله!م!!ث

هـغطكل:+"..

لم!.يهوعيىا

*ء!روذبا!ا"رفينيا-:.!ي!-،لو

تهـلمسكنفىزوجنهمعهل!عنكن3نلهؤوئجغزث!ةول:اأ.كا،لمه:

أحدإسطنهلىلهزوجةتجبرؤلا،الزوجينطلة!غيتنأسنمط

النرؤقيو!لطع!،هاء.*نجكل!بناولار.!يوىبمهاوفيمجلأى!مهـمما

برضالهإلااهلهامنأحدأ؟زوجطتفىممهاشكنأن

الاسوالخين!ثرندن!لا

.الزوجحالحصبمؤثثاالمسكن!زوجة:؟2(المادة

طلبفىايضاالحقلهايعطىوالكسو.؟لنفقةلزوجةاطم،22المادة

الرجل.حالابقدرناثأهنبلزمهمما!ثرصمسكان

؟عدادالملتزمهوازوجواالآخرمعبسكنأنازوجينامنكلبلتزمء

ولامساكخثهء-دمنستيماخفان!ابالتزامهبوفىلمفاذاىع!كاالمسكن

امتنعإذااطزا.بهذانواجهانونشطبعإخلالاجانبهامنهذامد

علبها؟لأتماق

:!لبر

ن؟رإلىالقبالهةنعلبمالمداكاتكضىومفتفهمباتوالحباةالأمورطجة

بماالأعرةربإلىالأسرةونجادة،الأمانبرإلىبهابملحنىالفبنة
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منهماكلنجومانةعياطمعللبأةعجلي!فحنىالأمورمفالبدمنفيها

له.هبأاذى!ور.

وبحقافىاتوهوالأسرةسرأالرجلمن!صحيحؤالقولفيهنامن

ل!ميحب،ةير!تلاحتقدو.آلراةمرسلزبزجعممريبر"كزكا!ؤ

لهربكالر!لكنأفص6!نسا؟!/أ.!رعطهوطام!ج!اول"طؤلي

كذلك،ةس!لط4رهو،لمسبحفيلنكا،المرأةرأكأهوالرجللأن

بولس.ا+لرسولةلا!مس(كل-غ!ررفىرجالهنالنسا.

لهابمدت!ظ!رشث،*!بهزغ!الزوءنطيعأنهوذلكومفاد

الطامة!للحديث!عنلحفرغثمهناطسطهالذىارجه!ءحبالمنائك!ملا

آ-د":

أنهمنطلقبنهعبنماأمعهوقبمزوجهانةخأنةج!زلاعلىكانإن

كلليسالالتزامهذاأن-لاطاعتهفى؟لدنحولبهاوجوومنالأهصةرمكأ

مناسبايكونبحيثالم!كانالشرسلهابعدأنالزوجكليتعينإز،نجلا!عارب

!فرعبتهفقدوإلايلزم.هـاومهيئاثثاومؤفيهللاتممةيصلبوالبنوجينطال

لمحدإغدكل*ن!سلىن!"أللهامبذخائممامصثقلايكونوأت

،تي.اههاا،مةولتجزو!ضاذللزوحةيمكنالمقاولليوفى!م

الدوجبة.ت
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عةاهـاا

ثودكس:iالأ*!بل8،!ؤمةدالنصوصأولا:

الزوجبة.حفوقمنعليهالهفيمازوجهاإطاعةالمر:ةعليجي*:.44إلماد؟

لميمساراينانلبعهوأنزوجهامعثسكنانالمرأةعلىيجبي،هالمادة

لأآمنه.نجنارهلائقمحلأىفىمعه

.منزلفىزوجظبسكنأنالزوجعلىوبحب

امالوليك:!*!ثدئ:لالا

مالكللىصبمالاطاعنهفى.علبها3ياحمافعلبةالمراةأكطرالرجل:18المادة

بجوزولابفبمحبثفعجهأنعليأ-اوسبربالمنزلبادارةعلاقة

إ،مثه.محلنغببرأرادإذامعارضنهلها

ثرعىم!نوغضرالزوجيةمحلت"رتإذاأناثزالزوجةختبر:(9ةالماد

نأالزوج!قالنشوزحالةور86..المادةحمفىبدخلمما

الزوجبة.منزلإلىعودتهائيا"صابطلب

يلأرثوفىكى:*رصثر*د:لالظ

عيليجيالأرثوذكس19رمنئعةلحاال!صخيةالأحوالنون،،ءنم21المادة

زوجها.نطيعانالزوجةعلىويجبزوث4يحمىأنالزوج

27 Lill:مكاناىإلىتذبهوأنزوجهامعنسكنأن4الزوبعلىيجب

مط.يسكنهاأنالزوجوعلىهم،أليرا.مناعبا

!همالهاالمينالمسكنفىإ،متهاتثبتانالمرأةعلى:58المالة
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عنيمتنعأندزوجكانالأثاثءتعجزت،ذاذدءنها

يلنففة.في

:!هلهوja،،ك!دة!ن!ى:راما

.2يلنااظضوحلفظهرأنعلبهافبفنضىالمرأةرأسهوارجل:،\المالهة

ا!ح:"

مسكنايلز!جطأعدإذابحيثالزوجةعلىواجيالطاعةانق"لرفا

وضافبه؟لدنحؤلظبعهاتعليهافيجبنهلياالسابقالوجهملىشرعهأ

.الأسرةبنا.فىالزاويةجر!إذةسدنكلا،طكومانل

طوبلاوقائ!ابدلاذجهاثارالتىالمواضبعمنالطاعةموضوحأقليد

.1979لسنة44رقمالقانون!همدوربعدخاصهـةوبصفة

كافتإذايخماث!ينالبضفانهصامارأيناعنتعصحانوتجلهنامق

مه.ءرمنالمسبص!يةبعةالشرفىهـوجودةالطامة

الحد.هذاعندبففالحدبثفانلهاوجودلانهأإلىالبحتاننم!فاذاكافا

قنفيذالممكنمنكانإذافيماالبحثفيتعينوجودهاإلى،توعكإذاأما

عدمه.منجبراالطاعةحم

فهناكالمبداحبثمنالأنقسامإلىص"مهالواقعفىأظلأتهذاوعىد

قنفيذبتشددفىمنوهناكبلبقرهامنوضاكبهالأخذعدميرىفربق

/.أجبر!اعة

:ة!طدلفىوصهـ!الا*ي

الأرثوذكسالأقباطفةطا؟لقاهرةالمامالملىالمجلسقضإ.اصتقر
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الدبنءددأصحول!رج،لاصبابالطاعهيوطل.يف!ره!مبلمااسكفاءال.هفب

المليةلى!م،ا!اإلغاءعلىالطوبلنارنجهفىدرجكا.قعسهالمسيص

!لمطتتياهبون:لى9الأجالقيمضالفاعدكلنيتلكعنتشذكانتالقالمرعبة

بتقئاوتصصدركانتالخصوصهذافىاحكاههبمضأنطهالقضذلك

زوجهاعنطاعةخرجتةدالزوجة!أيهدفولت6ولرسكمبخلشق2!هتخبثبأ

كألطاعة،لقتا.فىبرىنهاإلابمهالاصقاالنشوزوصفييبمامبرردون

معةغن"ىوع*رفىبىىشذلمكصعلىالمصيحبةة!رف.لفولكد!عا

ب".وجة!رحعقفىالنثيوقوض!ئ!ات،أ

!ف8رممالهضيةثي؟5!ك/!*./*!صلطلرالمامالملىالمجلىحم

21،رتمقالتضهةئالتكا!ارةخ،بى!خرولفىه"/"2-مفىجبمكل!ا953

.(w/2ا!/6ملفجدوله،99ء،نة

-طف،1ء33/2مل،/9م!ة!ضقلافى"2.5/955/1!ث!اث،الصادر،!اطبم

كل!،*ه،0/211طف،،273/،؟6رقمالقضبةى(955!تنةبرفبرا،ه

علف،(9"/7/6رفمالضبةفى%955/ء/3،ملف284/،/1رفم!ففمية

8،!/"/\ولقمالقغهميةفى(955/4/21،ملف978-.51رقمالقضبة

09/(،/29،ملف O)لمه89ر02،ملفا9،،/(2/6رقمالففهميةفى"،

.،"،ملف(6/279/1رفمالفغعبةفى

إلشهارا!ناأيقالشخصبةلاو"ألاآنونمن،.المادة"

فهالانببلرارارلهةوالافيمذ"لرنهفىالمد!

واجاتفقآنهازوجهاطاعةالزوجةعلىنوجب

يألوالضميرققو"فو+!طت*ط!بزوجية

!ة.لطربح3افيلهير.انضبطلأضمل!اه3لأ.
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نيةالمدقوةيصولت!ظآأمالنتهانعناكبوق

قمدتانبهاالبامعلىالزوجةلأكرا.نندنحلان

بخبل!وصأكو؟ر!بكخألفىاعبةكأدبت!ط!

ب!بم.كدلكأوصامازوبه!!عة*لجا!روفي

لأبهرا.هيندث1.رعثأ.برخك6ربفوبمءأبتلولم

.الصدقلح!عرا6باحولا!روجة

.،9.الة!سس3"رله!/هنا1901/ة!/9*د،مجا!لامكلة،معو9ية

.2"+خ!رمهحعا،

ثم

A
ة

إ

Iطt+؟+طاطلأ + aدأ..

ص!تب!ق

ين
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المعسج!يةيمةاصراJهوجودظام4الطا

ال!اعةتمرضالمصبحيةبعةرن!لافىالنصوصانبرونبهوالفائلين

طبيعةمعيننافىهذانجيرالقولأنرأيهموفىلزوجهاالزوجةعلي؟وأوجبتها

ئساباكانتوإذاالزوجينبونمتبادلةالتزاماتبن!ثىهالذىالؤواجعقد

؟لةوةم*"ألاناكننفبذعدمضصدكانذلكفانالطاعةمبدانرفغىالملبة

بة.الحبر

فا،ادةالملبةالمجالسبالنا".تغيرقدالحالبأنبضااارأىهذاراعمتظرد

محر.،عندالوكوحفظ،عةالطتفبذبأننقضىال!ثرعية2اللاكأمن34!

القهوةاستم!لإلىادىولوقهرابكونذلكوقوالزوجينبينبقوالعشر

ولاءلمللممإختلاتعلىجميمانيب!ء،اعلىب!رىوهوا،نازلخولود

نبجامنتعسفوا)زوجةكرامةإهدارمعنا.الطاعةحكمتنفيذبأنلةول

ألزوجحقوقترعلمناثزةازوجةا؟عتبا!م!ئروطالطاعةحكملأنالزوج

292المادةانحنفىأجبرعليهاالطاعةحكمننفبذالزوجةلابض!نهأكا

عدمعندالزوجهلىابسعقوبةتفرضخابيعلىتسرىالتىعقوبات

لبمضه!الزوجينقربكانمماووئلاقايفماأبستطردوالزوجيةالنفقةصداد

هجريصكسيتهاوحماة!*ألاارإستقرو.والبغظالنةورزوالإلىادعى

وضباعللا"ولادوفشربدالأعرةلكيانقوبضفانه)زوجهاالزوجة

لمسكقبلهم.

:ارأثه

نأذلكالبساطةفىغايةالامىإذالمتقدماظلاتإلىصاجةفىنكنلم

ءاى"هـةباواماتالةزبنماشأبئ.لاجاالمازمةاهقودا.ني"دقد.وإ.مماالزواجءفد
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منهلبه.ممابالوفا.أحده!اقامإذابينالاخرزرالزوجررنم.لكمانق

بضا.اتهبالكزامابوفىأنالاخرالطرتعلى"ينالئزامات

زوبهار!قطليإلىالزو!تجابأن9المةبولمنأوالمم!ولمنوليى

طلبهتالزوجبحرملينماالضبذعنلهمدإنوحبسهعلبهاالأقاقعلى

.ئشزتوراصهاربهتإنطاعتهفىإدنحالها

أثر.ذىغرالقبمةىيمالنرالزواجعقديجمل.زابغيروالقول

المسبحية.يعةالثرفىموجودةلطاعةفاإذن

!اعة"طتضيذ

lصصر،ن:

نلاس.ىفالصالرةالأحكامتنفيذ4000صت462رقمنونالقامن:(2المادة

الاجرا.اتلائحةنيمفررهولماوفة-االشخصيةالأحوال

،،فىالصادرةالشرعبةالمحاكمحكامأفنفبذفىعهاإنباالوا،ب

.،؟907سنةيلبرا

فنفيذ8:؟93،سنةالصادرةالشرعيةالمحاكمببنرئحةلامن:315المادة

ودتولالقهوةإستعلاإلىأدىولوقهرابكوفيعةلطاباالحكم

المنازل

92م!نة25رقمئونالقامننياثامكرر:1ادةالم Iنونلقابامضافة)؟

.،wNلسنة"8رقم

إياهاالزوجدعوةبمدالزوجيهلمنزلتدلمإذا"قدونممتنعهوخو

وللزوحهفيالمولالاءلالأهـذافيبيز؟فيوعلبهءنجريدءاىالموبة
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خ!انمقم101*عثرةتلال.!**؟ادالاتم9"لوا9ماماهذ!عالأ!تزإ!قىء

ق!همن!.ى؟8،ىهرنالث،بمالأ"اضرالاءثر"عةحبةفى.يحؤإنوعلبهاالاعلانهذا

بكلواف!ها.بمللاتجولحكمإلاوطاحهفىؤ.إبكنلاعماإالها

تتة3لمفي!صاضعبهماد.نته!إبئظرمفدبرحدكاتضتهايمتدر

.المبعادفى

المسيجةيمةال!ثيرفىدموصنظامالطهمة،أنإلىفىغيناىوتجك!اتمهجثومن

.جرالهين!"؟كنفملتقدملما،ستكالا

.ص:عبرااضاوأجي"طاىعم

،!ع،هلهة4-المسبببمةالثرمبادى.أنإلىبذهبونالرأىبهذائلين-االة

علىأعي.وعرضته؟لتزاماالزوجيناحداخلفانامل-بتووالالعبامحا!بة

لوضميةنينالفوافىالمقررةالتنفبذبطرق4؟الو،.علىإكراههتعون-ا.القض

ذلكفىوسندكازدجهاطاعةفى؟لدخولا)زوجةإباريمكن،نهثمومن

منكأ!فطقالمادناننانوهاالشرعيةايلائحةمن345،346المادتيننعى

المسلين.اف!؟لنسبةحتىطبقالواجبتىوكانتانجةالاجرائلادا

:،!ملىلإالولواصحم

ادخولكلالمذنبةلقوة؟الزوجةإ"لرا.انيرونالرأىبهذابنوالاخذ

شيبرلهزواجعمد!انوةإوبكزاص!ا-نهيهمم!مطفبة!ة"روجها"فى

"-ذاانإلالااخاشةتكونوانزوجها!بعبأنالتزاماالزوجةعلى

ذ!إلاربه"+،واالزوجةرشمتافي!ط*عيب،ككلى!د7الأفى

أكو.-مخب!اتدخللجنفي.03إجراتاك"اذإ.ممكنابكاونلا3للاطزاالعبق
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زوجياةم،!بالزوجةوالتزام.بثنفبذ.بقومأنالمدب!بىوبأىمخ!ثلا

المدبن.برفعا.إلاغبكافنفيذهاجمصورلاالتىالألتزاماتمنلهوالحضوع

:،9"لهةمابوهـ،!هعهلرالها،وس

ووألعلاعةمسأكائئمبذا!"لورف!نرنخسمهاال!!س!بين!حمن

ا!ا.لهق،ثلىلأؤذ"اآلمهذةطقنيا"ها.مكزز+!لااخثعضد2المصه

ناربح.منهجورث"ةشللوفوضصدوقا!سجة!!عنالزوجةامتنت

ازوجادعوةبعدالزوجيةلمنزلشدلمإذا،قدونكأنعةتعتبرو.الأمفاع

المصكن.ألاع!نهذافىبينأنوعليه.محضريدعلىلامودةإياها

لاهمةهن345،346المادنانألغىقديكونالمذكورالنصفانب!ذا

وكلجبراالطاعةحمةبذ.ئزالجامنبعدلمثمومن،الشرءلمبةالمحامترنيب

حينماوذلكاناثزفيهقعتبرالذىبخالتارهنالزوجةتمقةبفاتإهولكماهنا

المسكنالزونداءإذابحبث.حقوجهبدونزوبهاطاعةعنتمتنع

محنريدعلىبانذارذلك؟كونوإلبه4زوصدعوةعليه.المناسبال!ثرعى

المسكن.فيببين

:أضهلأءهر1

خصلالفىوذلدالمسكن"-ذاءلىالأمزاضفىق!ا4للزوبميكون

.الاهلانيخنارمنيامأه!ثرة

:الاعزاضهضمو&

الزوجةليها!تشتندال!مرعبه!اليالأوب؟اضلإعر،صعحب!ن.قضهافيبجب
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الضرمجةالأوجههذ.منخلتعمحبفتهإةابحبثزوجهاطاعةعنإهتاعها!

.الأعراض!بولحدمال!فا.فن

ل.الصدهذالىا!طيقاداجيهوارر!دالمانونإلبهإنكهيوما

من4k،لأدةLادعلبهنصتمامثلاذلكمنأطوأنفبنىبهتةفىامهو

حقبصقط،علىقعىوالتىالأرثؤكسللا.قباط(950!وعةمن

رف!لاأبتاوئرعىعسوغصزوبهاهنزلنركتإذاالنففةفىالزوج

.،ممفولسبيبدونآمظإمحلالبهانةلالنىاطهةإلىمعه
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أ،وتبنبالزوجةالرابطةل*ئا

،أصفص"سرا!بي

*ا،ط"كاأرث!نم!اي!!اايخمايىشبن،

"،
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،فضبما!نيلى

الموتبمراوابدنرؤحيةل*ءإ

لهظيبم

جئث*"!"

""*ء!/:ه!

مقمجليالببه!ك!!بحننإدفي!بلالملوتالزوجبةطةالراانحلأل

:-.الموتفي!إنعلالها

ىأ!هجؤزلا+ةحلإلراأكم+!اه!عى!ذفىومرو

والآنحرمنهلأيثيقثعحاط!ولهبئعنى!ح!ة!و.يهحض!تورظ

فيها.موء

لالا"دفىللؤت"!زوجلأصكأكس!!حمل!بلبئري!له!

.8ةع!تفاالثراخنمموصمنأفذاوذلك

ص.*ء.غ،."-زنا-؟

.لهسلىكسو.-2

الزوجية.جاة2وندعاقبر-*

مصيلا.الميئةفىثرا!روجين!ءلأعيهعلأئي!الز-لأ

!زعى،!م

.كلىن-+

اطبم.01الافي-7

-د4لجبهم!"رر

مجي؟حبلأ!ر!هالحم-9
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أولا.

ئجث!"-لز00،1ة!!"ا"-
--:صو!ع!م

الانيئوفىعى:الإقيفثر*د:أولا

*.ناالزلعلهالورقلجلبأنالزوجينمنلكليجوز:50الماوة

""-..-:*طنن.تهلأ؟قئ*!ز*أش!".ء

*فيرتإ"يخبههالطاثةللثيخعهةالاصاليتجايخونمن:!8الما!ة

ينين:ا.لإنيب!اطاوفىالميوىا!لمجبنبق.ثحمالاالطثنىبحرزقي!أ

..ا!نحريلوجالط!قوطلبالزوجونأحذنا!%ذا"ن!:1و!"+.

وطلعيةيب!ملانه!إكياغيرايغرىنة؟رالربرلمببنأحدإمجئنقافى:ناثا
!.س*"ص-!!+.!ط.سء،:سىةلم

!".!س.-،.،""ط.الطلاقالاحرالزوج-5"

لك:لكاثوا!ا!ماال!هر!:*لا

!ثرقية:بلكنيبنةاجافيوبرفظامفيالرصولبةالأرادةمن:(،8نونلهقا

الزدراج،ىوأماء؟.معىالرالز،ججقإلزوب!،إجدائز!اذإ:؟الئد.

كلجرمقجناو!ئىبكيأنإلائمادابمراالمثزكةائعتثة!رأن.!:".*

هوثرتأفي؟لإ!.ل؟لتصريحعنهلسفحاوسببهأوزوجه

.!،0،1ءيمنه؟لىمفسه

إلآيخررطوطالزو!ج.الرىالزوحعاشرإذالاباولالصفحيكون:2بخد

تر،*،-*8ذنجبمرآإن.مجلممدزوجهإلى!زوحو؟طات
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بطرهـولمالزناحادثعلىاثهرشةهـرتإذاالأنطاتذا"وبرجح

ثرعبه.ث!كوىءليهبرعلمأويظدر.لمأوفىالثا!زوح

الزافىزوجهجرصوا.اليرىهالزوجهلبدأاجمعحغلا:(،9نونالفا

فبفلبر!ان-للثرعوفقاتطهنلقا.مناوالفاضيىبحم

ناب!نطبعتالزوجبةالمميشةصن!اركتهفىلهزافىزوجه

برضيإنتحلقدا!رملهزوجبكنلمماي!ثدعيهاناويقبله

+.!زواجفيهمناحالالمرى.الزوح

الارثوفىكلىةالارمق!ليرمة:ي!ار

نوذكى:الأرالأرمنفعةطامن.%8الماهـب

.!طلاىطليللانحريالزوجين!ازنا

:ىكaولر*يل!AهولJ:طعأ

نوذكى:الأرالسربكلكنيسةال!نخصيةالأحوال،نونمن،\المادة

لأصباببكقلمإنةقإكبفماالشرصالزواجعقدفعمخلابجوز

.الثرس3اطالدىننبتطيعبةاونرعبه

بة"مواغالفرا.يناكعنقالمرو-ناالز:!الثرعةالأعباب:95الماوة

الارنوفىهما:الرومثرمةى:سالهصا

7 ;.ALI:ازوجينيكلمنانوذكعىالأرللرومالنخمي!ةالأحوالفونفامن

زيجةعفدعلىأ!امهأوالاخر،زلسهياطلاقابطليان

علىاوناالزعلىوافقالذىالزوجدءوىنفولولا،أفرى

نانية.زيجةفربنهضد
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طةالراقدستنهاأومنهافيهايرىالمسيرجمةيمةالعثرحكام9المتفرص،

يطاىأنل!ريميحلهل.ا!مبحالسيدوسئل.اهاهر-علىوحافظتاكوجية

خلقهماكاإالبد.من"-لمقالذىأنقرأتمأما)اجابأسثبيكلتهإبىا

بكوننهو؟أعيامهقبلةوأمهوباهأل"رابزكهذا1جلومنو،نثىآ3كر

.(إئساللابفرقهائهجمعهالذىر.ضدالالاثنان

:أجاب.فتطاقطلاق!لخابمطىأنمؤنىأوصىفلاذا:وقالواثم

وأقول3نساؤتط!قواأن*لمإفيلبيمقلوقساوةأجلمنموسىإن)

يتزوجوالذىيزفىبأترىتزوجوالزنالسببإلاتهأإعيطلقاهـمنلم

-!".!بزفىكذكعطلقة

بطةبراتالأسعخفائةووالأستها،بنساالأإختلاطمظنهفيهناالزولأن5

ظةرفقدهنامنإحرامهاومرأنماغهافبهاطشعكوحقالىوجينهعتمقدصة

بيرعللى*جين.ق!لع!لهبملل!صواكللأكلفهبليعليهفىيلالتموعلىعىبأجماع

عهبلات!كونكازنا.كلىالمهيئةأ!.!بل!بأعيظلاطعوح!خمها.

عندماالذيجةتفصخأنالإزماناولمنالكنط!صةراتلذلكفبلا!وكوعأجول!

لانردلهتعلىا!لا!أواكوجةاسكرتإذاكا،ناالرفىشرعتتدالمرأةترى

عرخمهاطي!ثيمماذكير!جميجر*ماأورطكاإذنبلمونفباجارجاليح

غيها.فىإسعرتوضبتولمقفتهولمالفسادططربعرضهاو
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:ء6دةلماا

له!ل!ا:"ط.

:".آ!ل

-105-

فاةلجط

اسرد51سو

الار،وفى!ح!:مي!لحريطقى

حماةفىإثفستوأنحلاقهوفسطتلزوجيند،اسلودسا.إذا

.وني!،ئ!*لد!نىالننبهىخ!عاعحابهفىبحدولمالرذبل

.الطلاقيطلبيأنالآخرظلزوح

:فىبىدابكاء،!ثلاا؟لاثر

الاو،اذبرسولية:،من

ء-يرمذباالآخرالطرتاعتنقاذا43المثتر9طباةنركيوز

صلكأوليكيةا!لوللمقيدةمنافيهيةنرأولاد.وربىألي!نوكا

قىزوجهجعلأووالاعتازللكرامةضيعاأوإجراميالحوكا

معهايصببهـألةايهةا!سااو.معمااواجسدبيمخطرحالةفى

بقدرهاالقالاصبابمنذلدبةشاطأوالمشركةالحباةإستمرار

هذ.قاتفيا"حم"!ونالمشتركةا!بما*ترلثو!بوز،المجلس

جدالمجلسم"طأبشدذ!أفىعلىواهمااظطروكانالاسبإب

الترلث.

الارئوفىكس:الأرمنةع!ردقى:للأ7

يممثوزكىالارالارمنلطافةالشخممبةالاحوالقانونمن؟..المادة

http://www.al-maktabeh.com



-409-

خصو"اجوالزوأخلاقفسدتاإذوجةلزاكلطلب.بنالكالاق؟

طلبيقليولأبمفافهاالم!اجرةبقصدالرذيهإلىزوجتهدخإذا

اطالة."ذ.فىالزوجهنالطلاق

لامعي!اصاوكا،*-،وزلاد"اسلكإذا،لطلاقباأيضاي!مم:5،المادة

أدلاهنادتكنلمورالاخرلازوجالواجبالاحتراممعيتفق

فا.الزعلى

اهموثودعه:الرودرهلاعى:*،ز

زوجثه:منبطلاقهالحميطلبأنللزوج:،هالمادة

خارجليهالياتقضى-إردقهرغم-زوجعةنتكاإذا-ب

كاتأوزوج!امنمنهطردتقدبكفلمماالزوجيةمفرل

بنصر!بهاوجودهاطرتأ،لعدمحينأومهاوأيهااطرتقي

الكنصبة.السلطةمن

؟7،869،10،6الموادفىعابهاالمنصوصالأحوالفى:؟7المادة

خربمداوقبلالصفحويصح؟لطلاقالحق؟لصفحبسقط

.الدعوى

.(9،15،6،ول،7الموادفىعنهاالمنصوصا!الاتفى:(8دةالما

الطرتالاخرعلمحينمنواحدطم.ممرورالطلاقدعوىقسقط

وبودبوممناعوامعشرةفبعروروالاالطلاقبسببالمهان

عقوطقررانتعسهانلةط.منللحكةو،قالطولسبب

.لدعوىا
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:aj;.Yl*ع!،:!كرم!لههـ

ل!ثروطخلا،الفسادفىإتجاعهايوجب؟فالمرأةتمادتاذا:90الماله!

اجانبربمعولهتمكرتإناىالمسبحبةالزيجة

مجرىبجرىمااوزوجهاإذندونالللاأماكنإلىونردوت

بلنتيولمتعكهولماالعادلحطربمرضهاوءرضهايشينمماذلك

هـخوالتوالنصحإصتمانمبمررحققيامهاعلىهواظبةاستمرت

ذلكبكونعىاتنلاتمنأ!نرالروصالرليسمنعوالر

زيجتها.لفسخلهرجلمنلفصلهاموجبا

نسهبةوص!ألافاحبةمنوقاخمسالةىالأنحلاقوفسادالسلوكسو.ء

.اخرىناحبةمن

فسادعلىبذانهاتنبى.وندلمعبنةوقاخأنسنئعلى؟وظ!لورهى

.السلك.وسولأخلاقا

لهئةفىللاخلاقوفسادملوك.صبعنبرماأنكعقنسهبهصألةوهى

آخر.وولفى"لذلكلايمتير،فهممينوصطفىاو

تكابلفحشا.إرلهرجةإلىلايررالأخلاقوفسادالسلوكمو.آنهنامن

تقعلىطالمللالأمانةبواجبإنحلالهذاوفىهيقترفقدالطرفيناحدانالا

وأمالفىلاكأرالزوجينمنكليةرطهوبالأمانةالمقصود%.منه!كل

.به،!غفىأوحضور.فىصوا.يضاأشهوفىوأولاء.عرضه

الباببفعقدبهالاخذإذالسببهذافىقي!ي!تتلايجبأئهنرىوغن

آذاكافبامفنعادبلاعليهبفمأنبدعيهمنعلسيبهنامن.يلغاربهلى

ونحلو!همااظالةاوالحالاو!عبنةكأالزوجنبينبةقراطةراهناككانت
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الذىوالوسطلميحطتعلط!اإلىفىطعوليالزوجذهبالزيجة"ذهمن

قهلبحالهاجف3علىنهبأؤصدهعليهمررودفهناالزوجةتي!ثىفيهالذى

القربى.إبمكلهتمتالتيوهيبهاالدبفول

لسخااوتواقصأ"كثرهنعىز!ج!هث!اهدنه.أدصالزويشلاأ!!ور

ئباتلأرعباأالو!اضةضقنلك*عنحررنهأبفبدمايظمم!دبلنيإفىرطل

.القولبهذاالأغذأدعانحوءيلىفينغ!ذلكقوبطني3واوللةئين

بالأحوالالخاصعةالعوإلمحدلمجوعةنم!فد81فئالنصى8ء

؟8ء9عنةفىالصماهرالأر"لؤذجمم!ى!ط*يةب!شلا

انحلاقهوفسدتالزوص،حد!خي!س"اص"إفامنهأهلى

خ!هلتوءلا!!فى:جدولمالرذيلهأ"ىفوانغمعم!

لجلبان،ا،لاخرفللزوجونمعاثخهالرنشرراي!بنى

ى3*ولتطليقبا،الحكميجوزفهأعلىيدل(الطلاق

ابجبجعهمبرولخلاكإه!عقنطوىفعالاأجينالزوحدأ

حدإلىيصلأن+دكنالاترالزوجغوالاخلاص

!لاحهمنه!يرجىلابعر!ةبمتاد*علىذلكواذناالز

وومدامالدبقالرهئىيمخلولأشنراطلامحلنها!لى

..السييهالصلوكعلىالزوجعتيادأت.

*سبمعو"الافكلحر8م!سسم!رطمل+/"لأا/6كضد

.ثمل!ه
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لث!ةا

ةي!ووأالحيأة3*وتصدالهو

:ىع؟وث!ل!ح"ا!-شرمة&،ولا:ا!صه

للأعرشرةولاروجينأحدسا.أإذاالطلاقطاببضااس!وزهـ:7المادة

8!عحكامبمهىلا3مما!سيماإخلأصوهبو،جبماتهل"أاو

الفر؟4واثمرت!ضهماعنسا"بافزالامرنتىاوا؟ينهما11ءوس

صالية.سن!لاث

الارلوفى!س.ا،.رومشرهلاد:لههما

وبمضالطلاقدعوىعلي!ط.ئنىأنةصحايىالأموربعض"99المادا

قدلدرجةعظيماتكيراا)روجيةعلاقاتفىأحدئتالقالامور

نان!ميلاجبةلحيلإ!لزو3اراسكمر!أق،لمليكدمنةصبح

اصبابعلىمبنيةدءوىليدنأفظءدف،"أ!روج!قبنمطه

.*ز-ىئ

س3توذالأرللا"قباطالشضيةألاحولاك،وبنعن!ه!دةالورحى"

نهبواعاانياوالاضرائرةمهالزوجيىأحدأسا.إذاالنطليققبينأنها

يافقاقهع!ا،لأمرسنغوابينهماافةوراصتر.ءمإلىدىأىاب-ياإخلالاهو!حن

لة.عتثاسنواتثلاثابخرلهةوامترت

-:مجتممةنيةالاال!ثروطفيهاتتورافى!ئيجبالتطليقتجينوي!قةإل!

إخلالانبوهتهبواجبايخلادخرإلاةرشاعم!%وزبهلحد-أ.حىان-،

لمنهما.لفرقةبابنتمىاتعكامالهمنهماالةورماك!حتسط!طثةيامماجمبيما
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الألهلهعلىلباتمنقاسنواتنلاثلمدةاستمرتقدالفرقةنكونان-2

هأخرىعيةالزوجبةالحياةعودةةلا!كصإ-3

فته.مناعللاتفىالمئسهيبصمبدالا-،

يخه3و41أص!"واساو!ا3ا!مكا:*دلىالثرعد

:ض71صههعا

ال،يعإلىوعهملتقدالزوجيةالعلامةأنهوالنفور؟ت"كاماقصود

البيسمجراهاإلىالؤوجبةالحياةإطدة"عها6ءنلاأى.اكطء،4الة!ه

منتحققلاذباو،استرارهايستحبلوبحيمالصارتطتلوبحيت

كانالانحرىالثرالطتوانرحذلدثهتمافاذا.ازواجاأغراضثهاورا

فانافىدهذاإلىالخصومةل!بلموإذا.؟لتطليقتقضيأنالمحكةعلى

التطليق.ني!هب!الذىالنصدعفبيلمنبمئبرلالينهمابغما

إذاالطلأقطلعيثوذكعىالأرالأقبماطنربمةتجيز"

براجاةوانحلالاخرمهاثرةالؤوجينأحدأ-ا.

طنهماالنفورا-حكامالىأدىممابيماإخلالاغو.

متوالبه.سنواتثلاثبافتربكماالأصوافى

عكلا!81هجموعةق38"!لا(رلهمطعن1970/،/22فىلضى

.tعمص2،س

؟لأحوالةم!اظا؟938سنةمجوعةمن57المادةتجيز5

إذالاقال!طلي3سالأر.وذتباطللاهلهف!خصية

تهبواجبال%ااوالاخرمعاثعو.الؤوبيئحدأ.أسا

بدثماالنفورا"ش!مإلىأدىجسيماإخلالانهـوه
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الاكلمتويلإةسنواتثلاثب!فزاقم،الأمروازض

ختىا!طلضطاليباتهفالحطأذلكبكون

غئه.هنمدفبدلا

9؟عكا3امجوعةؤ،.نة!لارله!صن1972/0/28قى!!

.(..3ص23س

e"نةمجوعةمن57دةالماتجيز5 rA)بالأحوالالحاصة

إذاالطلاقطلفبهسالأرثوباظلاا)ثمخصية

إخلالاغو؟تهبواجباأخلاوازوجيناأحداصا.

الأمرنتبىوا!يغهماالنفوذكاماصإلىأدىجسيما

بكونالاعلىمنو"لميةسنواتنلاث!فزأفهما

بسنفبدلاحقلميقالنططالببانبمننجطأذلك

نحطئه.من

:سةوات!ثلههصتترولألال!قك:قل!لا8،لثر

لباتفتاصنواتللاثلمدقسسمرالفرقةأنفيشترطالنصعراحةيذا.إ

كاصإذايخ!الزوجينبينالموقفحقيف،عنالكشفبقصدفبهانقصلا

عدمه.منمسعحبلأالزوجبةاطباة

ظروفمفاتضحمثىلازمغرالمدةثرطأنإلىالبمضويذهب

نهأإلىذاهبيناددةتدكشقفىلمووحتىالزوجبهاطيا.اصحالاالدعوى

الزوجةالحباةأننيفعحواالأمرحقبقةا"لتص!ةتأنبمدالأنتظارالعثمن

اغراضها.تحققأنبمكنلا
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ج!اكانصباوأاخصاصراحهدذا.إالرأىذا5نصارأمئلعنارنص

لفئءإظبهايثنيعافي

اذاال!طليقإلبهالمشارالهافولأسحوالما!نجبز5

نحلالهامدهماعىينفعلمصنواتئلاثالهجراستر

رااصترصبحأوبيةوايزملاقةافضدعتحتىوفيقالة

مستحيلا.الزوجينبينلههئمرة

5%9ه*د7"ا/4لىاثميةع!أيسعأق ilردمخلا،tر74دنة.

:أفرى6موالزوع!8ةا!ءاءؤدةاستعا،4:الئاكأفىفى

إلىحالةمنويختلفالموضوع،ضلةمترودالشرطهذام،-يقتقدبر

سببأوبمةذراتةوثلاثعنالمد.استطالةمنيؤخذألاو:فبفىأخرى

إلاوأخرىعىةالزوجبةاطلمباةءودةباستحالةالقرلإلىيةا،ؤدلأسبابامن

مداهابطيلوللفرقةا-بصيخلقانالزوجينمنكلسدلكانذلكفيوللو

دجة.،لز!لىءؤ!.ألصااكليلا.ىنؤثتثلامفمناكز

:!فىق!ا-ىشبييمن!لا*ادلج!عط

9لد!غلبةمصدرهبكون%تيجبصجببمالاشطيقبمعبرى!ا؟لهجر

أثم.ولالاثميفبدلانهأالفاعدةإذالمدعىوليس

ضربمةالمح!أت!نع.ا!ةفىالمستقركادإذا+.

.ا!صالاؤالطلا!طلب!يئ.نوذ"لهعىلأرا،لأبأط

بربحبا*!ااو،رخال"*رغاثرو!كامه!أحد

م!نماهفوشيشحغبلىأليب-جماإص-لالانحوه
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على،منوالباتم!نواتثلاثبافزاق!مماالأ.رندصلهرا

إلاواللجبنلبطابانبمناططأذلكيبهونالا

أقامقدفيهالمطمونآلحموعن6طتهمنآرأ

الطاعن"تالمرفوعهقي!ظلادعوىجمرفنىةضا..

ءلمي!-االمطعونعنوالهجرالثوذنقمنسندعلى

وإطالالطاعةإلغا.حكى.قاسخلصته!،ن

يمتقدعنءبمزعن!ا9قوأفماف،النفقةإسقاط

والزوجهاعلبهاالمطمون!لأسا.ةالمنهتالدلبل

واغفىالأسا.ةانمقررانحوهبواجباتهاا-4إخلا

الحمقررهالذىهذافان،الطاعنجانب.نالامر

بنفقوالتطليقدعوىرفضإلىبؤدىاننهثأمن

.نونانومهمبح

/2(؟!لمفئفى

.(391محكا76س

عكام8ا!موعة،،3سنة(.3رة!ن،1975

.0301ص23نه!الأح!اممبهوء972/5/241،3لى!

بينالنفوراصثحكامأنالمحكةهذ.هأ-ص"فىالقرر"

57لمادةإعالا؟لتطليقالحميجيزالذىازوبينا

للا"قياطالثتمهيةلاو"ألاب1938سنةمجوعةمن

أحدإسا.ةنتيجةبكونانبلزمالأرثوذ"س

نحو.تهبواباإتلالهوالاخرمساشر.الزوجين

ي.اوبينهماانفوراا!حكامإلىأدى"سيماإخلالا
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لاأءد،تا.توابات"نو:لاثقهماتراءؤبالأمرا

لايصتفبد!"اللجا!بقطالصئعيجامناظطأيكون

الاخراطرفإلىلاا!طأمردكانفاذاخطئهمن

ئهفالنماالحياةلتواخحا،لممها)زوجنمنبل

المهـذاتلعحفقيضاأا!الاهذهفىالتطليقمجوز

معهطاعيتلاماالزوجبةالحياةتمدعوهى

.ةر!ثداد:ام

.ر46س21!ر!ن،(9"/"2/27الىص

مجوعةمن57ادادةأنالمحكةهذ..،ضقفىالمشةر

طاف"اللألشخصيةلاو،"اللا!اصةالاواعد

الطلاقطلبينتي(938سنةفىدرةثوذكسلهصالأرا

ل-،اأوالاخرةرث،-.ـهألزوبيئاحدسا.أإذا

النفورامتحكامإلىادىجسيماإخلالازو.تهبواجا

مما،متوالياتتواتثلاثبافتراقه!الأمرنثهىوا

أنالزوجين!بالنة-ورباصحكاميهولبتعينكان

اهراالم!ثزكةحياتم،يجملباي!نهماالحفوهتقوم

يصعبممااواغالنممدعبكرنوبحيثمحتملءير

مسا!المثابةبهذ.أ!ظاإثياتوكان.رايه

النفوراسحكاممنالحقبقعلى"طبقةلازهة

الاخلالأوالمعاضرة"و.لتوانرننبجةباعتباره

عفبفرض!االتىاتالوابمفيواحب
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هقالياافى،،هذ.فىا!ليقوكان."ؤواج

نهبواجبااضالذىا!زا.كلالزوجشيحعب!تهدت

نهفا.والفرقةالنلوراستحكامإلىأدىاوالزوجية

وأالفرفةكاصمنىالمأ!ةهذهحملأعالمحللا

إخلالإلىالزوجئلأحدالمنسوبةالهجرواقعة

بة.الحوهرنهبراجباا!طلبقلبطاالزوج

4979/2/1!"ص

979لم2(لم4دفي

.7!ا48سنلا30رلمفى،

لابالاحو4"طاعداوالةعةمجومن94!دلماادمفانكااذإ

1938ةن"ىفةثوذكىالصالهرالأرلأ"قباطالثسصية

علىهعيننهأ-اهمكة.ذه.اضقبهجرى-وكلما

كس!لاالزوجةومنصالمناصبالمسكناعدادالزوج

منأحدفيهيشاركهالامستقدمسكندهم،أل؟

وجدواإن!كرهامنأولالههصوىزوبثماالمرب

أ!لفلمعد*فيهالمطعونالحمجعلهاالتىالةرقةفان

عليهالمطصنالزوجإخلالفذجةإلأالطاعنةإليها

،فههلىالمل!اةالزوجيةقهواجمبهنبواجي

اعكفحالرغمأهلهمنزلفىإقات!ا!عوإصرار.

خطمحلىينطوىالذىالامرأهلهوبينليهاالنزاع

.ئونالفانطبيقفى

ثظلا.18ضة30!رطن،
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يحارا

ال!ماعثنسأةص

.صSطزد5*-طلأر!صو،ر:وض!،ا

باعبنثديدننافروجدا3إ.بح!قلحكم2يجوزكذك:ة2ايهرة.

اثميششسحبلا.ى.إ!كر؟ع!يجهلىالزوجين

:حرنا

المسا"نة؟كنلابحيثعنالاخرمنه!كلإختلافصنا.الطباعالتنافرفى

بينمنمدمقهمانأىرسايه.اأفى!ثرب!معمنه!!ولإكعع!ون

نع!لافارق"والطبماعقانرإلىنؤدى"قا!مواولمنأنكل.الطرفين

وخلافه.والنصرفأثالفكرفىثابىيرمنعليهوعابنطوى

ئةطاإلىبنشالمتنازعينالطرفينمقكلكانلما.

هذ.بمةثرمن52الادةئتوكانوذكسلأراالأدمن

تنافروجدإذاباطلاق.ا!ةلاةك!!لتيفيالكاائفة

المميففىإسترا"له!جعلالزوبيئطاعبونشديد

بنايرمن26فى"كهاكة41أمعدرتفقدمستحيلا

التحقبقإلىالدعوىبأحال!فبهقضتالذى؟957

فبهاكاالقافونيةالأثاتطرقة-كافةالمدعبلتثبت

وأفهعليهاالأمتدا.ملىدأبقدالمدعىأناليهمنة

نهواالزوجبةكلمنزلقالأتعاولابتولىالخريتماطى

ازل!ن!!عوطا3طبا!اببنوأنالمترلمنبطردظكالهانم
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مستحيلا4الؤوبآلمبشةفى3ك!إشترابجعل!ثديد

ؤذلكالطرقإذاتا!عفىعليهاللدصصرحتكا

.الحكامذاك.ع:طوقكةصياياموضحهولما!قاكه

ادعوىبأحالةالبباتآنفم!ا"دورورغم

المدصلمليزلى!!اةاشد4المدكة!ىالقجئإلى

ثالذ-ذبقبعل!بيامنقيلمنها،فا،نهياعلفمماعلبه

ثمنظ!لالهذااتصعدةاكعوىجبلنأرغماطكم

اثسانهءنها!حاضرعرحبأنالمطاتبهاإنتهى

المرا!ةإلبحاك!ااكعوىأحاووطلبشهودلديه

إلىأسندفهماثاتإفىالمدعيةفناتوقدائهوحبث

هذافىبلءنا!كةلهاأ"إحتهمابرغمعيهالمدعى

بتعينمماا"اسغيرعلىارعواهتكوننملنالط!

.!برفضهاالقظهممه

I Oالا8هاهرR0/28957فى4ال/ I،"907ضة(%0(رق!!ض)

الشخصبةالأحوالقواعدمجوعةمن،هالمادةننس"

يضاأيفضى،نهأعلىكسالاثونجرمن11ئفةلطا

المعونةواجباتفىالزجينأحدقصرإذااطلاق؟ا

نحو!ععليهالزواجيفرضهاالقوالحايةوانجدة

حذلكانهكل.2المادةوننص،الاخرالزوج

طباعبينشدبدننافروجدإذابالطلأىالحكمجوز

ومف،دصت!عبلاالمعبث!ةفىإشتراكه!بجعلا)زوجبن
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!الشص!بالطلاقالحكمبجوزانهالأولا!نص

بيووالانحرالزوجبةالحاونةالمعوبمنفدفىالزوجين

بونلهنفورإس!حكمإذابالكالاقالقضا.الثافى"ض

التوفيق.إمكانممهايصحيلبصورةالزبرجين

1972/(27/2محلةشصمأأهـوالر40لة،30رلمن!ا

؟،79سكطسى"م.م

ثم

A
+
w

.لىأ.+ثر!ط!!61+ست
-ا

ص!تب!ق

ين
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ا-اخ

ألصرض

ثعوفى:

".:،لارلوفىكىالاللا!شرمجةى:أ"لا

علىصلأمةمنهيخثىممدممرض...!زوجيناحداصييإذا:.4المادة

دق:ناكإذالهطلاقطلبأنالاخرلزوججوزالاضالزوج

بل.قايضرةاوثتالمرض...كلصنواتثلاتمضى

rكي:رلوvالارهقoهرتفى:لإق

للاترجيزالزواجشا.أسرى؟رضالزوجيناحدبةا!عإ:،80الألهة

.الطلاقطلي

الازلودكلق:!لرومولد:!ظ

علىالاخرع!درةلدمالطلاقبلبأنالزوجينمن*:؟؟المالهة

حينموجودة"ملأهذ.كانتإذا؟لجاعالزواجفرضإسثبفاء

حيىمنسنواتثلاثودامتاب!اج!ها!نولهزواجععد

ترحأنولازوجةاالدعوىرخوقتإلىوإسترتالزواج

تتكونماحالةفىمواتالثلاثاتقبلفوولوالطلاقدعوى

!نوفىطبىبةحصتةومثبولل!ثطا.بل،وغيرمسضرةالزوج

.""*ء"!"،آ:الارلوفىكىىفا،رصل،عثرليمةد:اها،را

.إفيوثيتهبلشهاثلاثة..سبعةالفسخنوجبالتىالعيوب320المادة

،".والجنونواطزاما!رببرهى
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فىبتمرالذىالخيقالجربهوالفخوجبالذىلمابرب:71المادة

الجمم.ر!كأ

العينينوصظالوجهبقهجالذىهوللفخا،و%بالجذام:77المادة

الأعنا..رؤكابعلفو

:ءر!ثلا

علىفنأنوردهار.اطحر!بيلغلىتردلمالطليققجيزالتىفىي!لهر

تأفبنبغىا!وضعذانوعماكاقباظأؤ-صز!اوكا!لبؤامالم!للهئببل

..التطييىأسبابحنب؟!*للا"ف"طعبةثهررط!هقتوافر

من!به!.ئههنكلخطيركأفاكأ.المرضكونأن-:اولا

!وربابثنما!مأل..اعمعالالطةمنمخايخمثىمنكاالتى4المهدتالأهـراض

.ازواجان5المنشووالغرضتحقيقمعهاوب!مذر

حتىةإنما.!لإقللإ.للنلكديل!للغمةا!كل.لبهىقاغيرا،رضبكونان-:ثانيا

اصبالت!ا!اكلكدمبم!4"الأخذكنلا.!هثهاقلهدلت"لو،إسعطا

الماله!عليهني"مصتهوللطلاقالمم!وغالمرضإق5

ثوذكمىالأر،للأقب!ا!عخعبةالأ!نوة3!منظ

وأالمطبقكاوونيصرى!بمعهكل،اتم9طي

علبه.ضى؟ذاا)زوجطلأضرضلامةعلىمنهبمثى

.هضظةيل!ظوفنهأوثالتضواتثلاث

،،("*ط!ر!ل!،.،لا*/2/1،1+9فىهلهر8أ!اا"ثتمحعم!

ثبة.!ححنة؟*

بأنيمردوولزوبمكهالزوجعزأ.الذىالمرضإن5
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يدالتحد.بمدأنحذبأنوذكسالأ!لأ!افىى،ل!ثرع

الذى؟لمرضالمقصود9قوا!قىلأصبابالقانوفى

الأحوالقائونمن54للاوةندلرلفىا!عطل!قببرر

وأطبقبجنونالزوجيناحدبصابأل!هخصية!ن

وانالاخرالزوجسلامةعلىمنهىث!خيممدممرص

غرنهأبثبتوأن"ت+صنواتعل!مةىقدبكون

بعالأرال!ثروطهذه:6حدملأنحلففاذالل!ثفا.بلقا

*5اليلاق!طب،فىاطقلايخولى-*تجف

ا?ا&لم9?ىلهعاال!بفافى،2/99/956k(لى*هرةاص!فاقسط

كيرسنة

فىالمسيحىادبنرجالإلب!طأشارالتىالأعىاض5

تأتلمأحكامهاأقرواالتىالنصرصأوثعروحهـمفى

أمراضمنماع!اه-الابمدبحيتاطصرسبيلعلى

أثارتمإنبلخطورضهارغمللطلاقموجبغير

.المثالصببلعلىت.اجقدالأهراضلتلك

سنة586!!رلةنئ،1/1931؟/24الا"الا"ىاثطهرةممت

956).

رلوىدرنوهوالزوجهبهأععيبتالذىالمرضإن5

جدارونواسيربالاضلاعصلمعفممالمزدوج

ماثوافرعلاجه،ا%للعمفا.لةالقاالأعراضمنالصدر
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منللشفا.!بلالزوجةانالدعوىأطباهترروقد

.المرضهذا

هـذابمتبرأنفلابصحكذلكالأمركانومنى

وإلاالملاجمدةطالتإذاحتىللطلاقسبباالمرض

الزوبيئأحدبةإصا!متوقفةالزوجيةالحياةكانت

اطكمانالمحكةترىولذلك.النرعهذامن.كرض

.الناؤهبتعينوعلهغيرفى

4 O8عى Iل7!اسنة209،ر،!همئ(958/%/،؟لى
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UiL

الجغرت

حيصوص:

مجى:sالارثوالرومشريثةد:يولا

فىالاخريصابماطلةفىالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكل:،9الماد.

يكونولاالخطرمعرضةقربنهحياةتجملكرجةالعقلبةقوا.

اثنا.سنواتثلاثدامتقدنكونو.الشفافىأملاىالعهلهذ.

.اجو!ا

yرلهودكى:اق"رصثرالةفى:لانيا

الزوجينثشملمغهائلاثة...س!بعةالفععحنوجبالقالميوب:72المادة

.والحنونواطذامالحربوهي

الغيرالعرعداءالمتشرعونبهبديرالهععخالوجبالذىالجنون:78المالهة

سنينارخ!فرون؟سنةنور-ظتنببعضهمو...لائفاهبل،

وغرمم.

:الثرح

التطليق"أسبأبمنكسبببالجنونتأخذانهاالمتقد.،اكمعوصمنلهبين

نأينبخيو.بينهاقىباينالمدةفىالأخلافآنهذاعلىأجعتوإنوهى

نبة:الاالأسباباطنونفىقتوافر

لابضدقبعاالش!رمنهلايفبقالذىهومبقاطنونبكونأن-،

ا!طع.؟لحنون
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فىالمتخصصينةاطببأهلذلكفىويستعانمنهالشفا.مذرأن-2

.المجال1"ذ

يخصبىبفدرهـاالبهض.قال-طلاطلبلاهـ!نمعينةفرةتمرأن-3

.سنوات

بابمنلمك!بببهادالأعتدناك!ـه،طنوق*افىال!ثروطهذ.افرتتوآذا

2!طيق.

نوذكسالأرللاقي-اطالشمخمهمبةالأحو*إن+قواعد5

،يباالزوبيةا!لإةقبام.ثا.مالتماارىن2فيوئخعللم

لايفبقأىعطبف،كانإذاإلايقالتفرباسبطمن

سنرطرضلكةمو!بيكولئ!قلكدم!كزثفصاحبه

"!غس!انه!تهانهافى!بثبتمتويةمنبىات:لاث

الأحوالنونتامن54ادة،ا.نصتوقد.الشفا

مايو9فىالص-الهرالأرثوذكطلأقباطالشخصبة

الأحوالواضمىمجوعةإلاانصبراحةد(ءل!ذ938

خمسسنواتالمرضجعلوامدةقدأ569سنةالشخصية

منوالبة.

8957هوwlأس!هنا!3عكه ، 3 / 6 j%6رقىط!سvIد""نة:.

عابماا&بىبأعهـايةالأرعا.اولالمدعدإسننادإلطء

الأوراتانالثاتيذالمجالىف-!فلايسمفه؟!نون

فترةسوىالعقللأالأعياض!ستشفيفىتمكثلمإنها

كاهبعطبا،إهتلاحإذوطتمرضهامنبكأ.!صة

!*.مناقشتهاني؟دهو
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1956شة،"8!رلإ،ث!لا91لاه،23/2!ةاقلىااسعهما&عكمة

الأصاضمنليىالعميالمرفىأنثك4فليس"

بصديالطلاقبطلبانلزوجلابحقو؟لنالىةبد!ملا

لمجموعةاضعىنوأواهذمهقيادعىأالذئلكالمرضذ

اعأذرخاد!ه!2،لعنهـطهالشخص!ةلاو،ألا

ل!طايق.سباجطبرهفلما،رضىإسننواةدفىءظل!ا

ني7!دنلا20ء8و=m(24/4/957د،!هر،اطفط!ءكلمة
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ساد"ا

بة3اءالايذا

:النصوص

:ثوفىصر"االاقب!ة!رث!ى:اولا

إبذا..إعتادأرالافرحياةعلىالزوجيند،اإءلهقدىإذا:60المادة

نأعب،المجق!زوججازرلاخط4"كأبعرضج!ي!إبذا.

.الطلاقيطاب

الكاثولهك:الأقي!ة!رشلهى:ثالها

ال!ئ!رقية:4اجلل!بالزوسرنظامفىليةالرعوالارادةمن029رقمنونالقا

..اطسداوللنةس%سيم"طرفىزوجهالزوجيناحدوضعإذا:1البند

الرهسبلطةزوجهلمفارقةشرعيةأسبابالاخرلزوجتكون

الأجابوكانهذ.!بتإذايفعاأتمسهتاقا.منأوألمحلىالكن!ى

.الانتظارفىخطر

زوالعندالم!ئتركةةا-باإلىالعودةب!ب!ا"حوالهذ.جمبحفى:2البند

إلىالكنسالرليسبقرارالأذتراقكانإذاأما.الافتراق!هبب

دءبنا.إلالكبذ.الرى"نروجيلتزمفلاممينغيرأومعينزمن

المعين.ألزمننقضاهإعندأو!الكافئيسالرقرار

.لوقكى:الاjىفا،رلااأثريهلهى:نان

إفياسل-ذونالأرالسر؟ناكانجسةالدخممبةالأحوال،نونمن:92المادة
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وأوسبهـكانتبةباالاخربحياةالاخرملىالزوجينحدأتحيل

نم4بلفربظمص.لماوفيكنهذلكفىبسعون!خرينبأنملم

.اظا!!ارقوالزراجنجهمخذلكثبتوا"مرإنكث!ف

الارثو!عى:لأرمنط!رثفى:ز،ما

.الطلاقببررالاخرقتلفىالزوبيئأحد!ثروع:4(المادة

علىثخصالزوجينحدأإعتدا.تكررإذابفاألعالاق؟يحم:15المادة

للزوجليةاد،2؟،صاالزوجينأحدضرأإذاأو..الآتر

قمعد.لسو.بلبغاأاضرارالاخر

الارثوفىكى:الرومثر*د:عاما

اصاررةا3سثوذالأرالرومئفةلطاال!ثخصيةالأحواللائحةمن:8ا"ادة

.%%"3/15Ylفى

"جاته!علالا%رلتعدىالكالاقبطلبأنالزوجينمنلكل

؟6،،7،8،9،5ادوادفىعلبهاافسوصلاو،الافى:(8الىدة

رفعبمدأوقبلالصة-حيصحوالطلاقفىالحق؟لصفحيصقط

.ادعوى

فسفط(7،9،15،6ادو،افىعلبهاافىصوصالحالاتفى:؟8المادة

بسببالمهانالطرفعلمحينمنواحدطم.،رورالكالاقدعوى

أطلا!اببوجوديومهنأعوامعشرةفبرورإلاوالطلاق

.ادعويسقوطقررأننفسهانلفا.هنولالحكة
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ئافي؟ار*!ي،يهثرد:سالهسكا

نجيرإطمامهازوجهأوضربإعتاداوناالؤالرجلإعئادإذا:2؟6المارة

.الطلاقطابمابةإباباز11

الاثرجوفى-4إغادهـألر"فىالأ!دا!رشمحرما)زوجةضرب:2(7المارة

.الحةوقودعلطلاق!إأمروطدتث،نبعودلاانوحلفه

امي4لهايمهحازوجفلااجهةمنءسثكلباعثللضربكانإذا:982المادة

.الطلاق

:عا،شس

ارطايقكم!ببمنأبابلاعةدا.بانأخذنهااالمتقمةالصوصمنالبين

بهتأضذنوذكسالارالاقباطبعةشرمنمثلا55فالمادةبسطتهمانحوعلى

51إبذبذا.الأ!الاغتيأدوحاكالحياةعلىالاعتدا.حالالتل!!كابينتةرىو

س.والاولىو!الاسبةنجأللخ!رهلبهالممندىالزوحصحةبعرضبمجا

ا!طليقطب،لاخرللطرتيبيىفهوالا،رحياةعكلؤوجيئأحدإعتداه

الزواحعقد!عالناثئة"4بالالتزا%سهبمإ"لإلالإ!كلتدإ،هنمان،أ!إعتبما!

نأي!فىلهولبمنالقتبحدإلىلأمقلأاهيصلالذلهاطهذءلىيشترطول!

فيهبشزطيماوكلالاخرا)!ارتحباةتهدبدالاعتدا.هذاشانمنيكون

الادبىأوالايلامالأبذاهإعتباريمكنلاثبمومنمادىالاعتداههذايكرنأن

التطليى.يجبز.اإعنلالنذمبى

د،عاالاعتدا.كال!،زاالممدركنالأعدأ.هذافىبهوافىانجب*

جوزفلاافطلبلركلاوهوالمعتدىمنبرؤحأوططخ-ديلواو!ثرعبا

التطلبقطلبعلبهللممتدي
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الموالا.ومنالاعتداهوصاطناهـلأ،!الآعق.،!الليخةن!خلعى!

.!قئليمة%ررفىلج!2لمقكلم!ح!اطثلىتتماتكلرهنىارو!كل

صعةبمرض!ي!.اإيةءاذي*دا!جإؤفىةين!"هل!؟فسبةاما-

بن.أمرتوافراوق!حتضرورة!دقمفاد،ن!طرعلبةا!م!

لل!طر.الانحرلمزوجصحهبرضجسيملىلذا.تجع1ن:الاول.

.او!نكرارالاعباد:فىالنا

لمإعتدا.كلنهأنرا.والذىالابذا.مدليلعلىالوقوفثعينهنامن

صحةضر-بوجسيميكبرنافىثريطةالثروبخ،فهاوالقبتلالىبم!تصل

إ.ممماوهادباالايذاههذاانيكونبلازمليهسليهنوللضرإلاخرالفيوج

الاعتبارممسالثرتولأظيةأوأ،لسيأولثذت3ان!لهاوأيوأ،يكوقةلي

ى:ص.مر.فيلاءكبزتكررتو

كمامللهاالموضوعومحكةكللأفباتطرنيبكافةشبتةبدم،ةعتاو.اكلبرألا

هاثرلاشالوأايرجسامةتقوثللأعتدا.رو!هماإس!خلاصفىقيالقث!رال!ططة

فيهىث!يميالذىلوسطررلمالي!ةأع!بارهافىتدفلأنملىا!خر!برىعلى

الإجتماعبة.إلاحيةمنمنماكلز3ومر8زرجينمنكل

إستع!لصالةفى،لطلبقةزا-بال55المادةتأشترط5

الزوجةيذا.إعلى!لاعتيادركنوافرتأنةو!ذلا

للخطر.!حتهايعرضماب.بذاإ

:ق74سنة2؟.!8رةه!لا(9وله/،./(.ئ8ر!لمااعلف

الاتجاططانمةعندالتطلبقببررا!دىالاعثداء8

آوكلوولكل!،ف!نم.لصل!يش،لإرترةمجنى..!-تأل..\"ء!

http://www.al-maktabeh.com



-.ج(-

معنكرار.،نالخطورةمنالمرنةنلكالىبعلأ

صحةنتمرضبحبتالمرنبةتلكعنبفنىجسامته

هدىعلىوازلالخطرالاغدا.علبهالواخالزوج

ثمورهافىأوذبتالمدعيةانصح،نالقواعدهذه

علىوذلكواك.معبالزنالهاعليهالمدعىبأ!ا.!ا

الدعوىفىا!ةرمةالحميصورةجا.ماصحةفرض

هذامنبسيماايذا.تتاذىانلهاق!و"عرفيةلانها

ار.جري!ثثرطالذىالنص!رفيةتطبيقانهاالاالأتهام

نهدققدالذىالامروالاعيا!علىمفارخطلأذى"ذاهثل

هم!ع-،tبصعلامماوىادعفىأائرلخدفلما!كة

فىدعواها.المدعبةتدلاالمدةهذهنمىنبأالفولمعه

تي.73لنة(28رلمالدكوى27/6/1956!القاهر6ئناقاني

ثوذكسالارالارمنئمةلطاالعرفىالتقنينهن5(1،ادة5

اعتدا.احد"زوبيئ:محزراذالطلاقيحم؟نهبأتقغى

فىثترطنهاالمادة"ذهليفمونالا%رفخصعلى

قالأورامنبتالثاو.ارالتكولنتطلبقالمبرر.االامتد

زوجهعلىالزوجهنوقوعهالمنسوبالاعتدا.ان

بهاتاعز،واحدةضهربواشةنهكوعنلايحرج

عناوزوجنهنكابهاإرعلىلهاباعثوعللهلبهالمدعى

خونحرآاعتدا.انالزوجةتقلولملهطاعتهاوعدم
؟لم!ةعلبهصو"كارار!ثلاثرطفيكونهلبهاس

.منوفربغير3رالذلفةا!لا

،9"ثأ222!تما!ل11/1907؟2،فىالأث!ة!ل8
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سابمأ

4ص!يلا

اث!ضوص

لأ:ير

:25دةلماا

:41ثا

:74لمادةا

ثعلا:

:39ةدلماا

الارثودكى:الالهبيى!ثرمةفى

!نةالصالهرسل!ذوثالأرقباطللأالشخصيةالأحوال،ئونمن

بململا.مجبثمعوالبةسنواتثسىيلزوجبىاحدفابإذا1938

بازفيهكه؟نيتحموعهملروفانهمنحياتهملمولا.مة

.الطلاقطليانالاخر!زوج

الارثوفىكى:الارفىشركةلى

يجوزىل"قوثالأرالأرمقلطاممةالشخصهالأحوال"انونمن

فوتفلاثعىقللامدةالزوجينأحدلجابالطلاق

.مبرربت!

الارثوفىكى:الم!نشرمةى

يهلملابحيثبنر.اوبالأصرو،خهعنا)ؤوجينأحدغابإذا

غسمنمجهولاكلذا5أمر.واسترعدمهامننهجاولام!ر.

برذ!بوذلكمنأكزالأنتظار"ربنهمجتملوأ"نوات

بعرطذلدإلىجاب؟لزواجلهبحالتمرفىالمدةهذ.مغى

سنئسبعالآئحرالزوجغيابالثرسفيسالرلدىيخحققأن

ل!ربنهق!يولمالمدةهذ.كلنحرلهبظهرولمسنبنخمسألهلهأو

اكض..الأذظا!فى!غبةاول!ت،ألاعللهاقة
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فبهامشكوكغيرعققةالأسيرأو-ائباةاحباةت"اكإذاأما:94المادة

الق;4ااص!اإذاإلااللهمالزواجبفممغفلامعلوماوهةر.

كانإنأوتزوجقدإب،لفاالىجمثشينموشعتجاوزت

نشيوالمدةهذ.كلتعفةنهلامراببثولمارجلهوئبالنا

-لآ.نأهبر.لديراب!وحىنجللرنهيذفدمنالاضبنالمر

.عالشربغعادلامماحاتهئ!دمجبهحسب!الزواج

!صأل!ىفا!المحي،ولفىيث3و

درةالصاةلماهرباثوذكس"ر!رومهي!"ك،لاوح*!مكةقب:قي-9:اطد:

.؟937/3/(5فى

مدةإلاصاضره،.فداطلاقييطبئأنالزوجينمنيكل

ابئ.سئو"ثلاب-

:ررطل،ر!الرل!ل*ريفي؟8بما-ات

.8بعيد4لحمكانإذازوجها"فرمنع!زوجة:129الماد"

.،لزو!موففة!*.مجطأوول-ادةوهـنعءنيالزوخ:2،1د!ا

ظإزوجهمهطبقحقالهم!ةرعنابرببل!ا)!ئرعيةاء.ثنعالبلطهت،إالمليتجتما

النفل.ثماكان4موفةعرايهاإالأئتةالأدا!؟ا4!أكابتص!.*..

إض!طرادباس.

:!ميالهثر

فاذامماتةمنحياتهتعلملاأىمنقطمةغيبةغيبتهقيهيني؟كإمإئبالنا

الطلاقئالاخرالطرن!ورغب،نيار:آ،فةلصوص!يإببينهآبدةتوإفرب!

اكطليبئ.يطلي.مالةيبةحكاولإخاتيشصدرأنعلية
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الغاض!باةفبهاعدنتالق!ثؤمى!جمطمةغير،!غيبهكانت9إذ9ملا

؟ليئمامآإمتنا!هعطليقيجوزفهلىص"

علىطار.؟ايطولوئيالغاصينتظراط-اضرالزوجأنفبةلاجدالمما

يطلبأنللحاضركانأضررركننخقققى،.أو؟رىالألهـلىاطلةخلآفط-

المنقطعة4البفىالمبينةالمدةتاكتزيد"عنبلطو"دةاتثظأره!ثري!ه!*انتطليق

لقاضىواسخلاصهنفدبر.ومتروكلهفررهوفبهالسندهن!التظلبقيكونو

.المدةطهفوافرمعالموضوم!

الزو"بةالرابتحلنمب!ح4المسيصال!ثربمةان.

علىافىصكةو.ز.ا!ليت3صفىئبوالشا.بموأة

ض-::،:.،..م.ابخةالطلى

58Il!عنلا7رأح،ه!115811/،/؟"!لأ،ا*الااه!ثا

نأضا.إذاالزوجيلزمئبليينالامواعندعأاإن

ثمنعهانولهازوجتهبستاذنأنبحرااوبرابسافر

مغالثرعبةوللسلطةةد،ببجهةإلىالسفركانإذا

4-!طاكانتإذازوجتهيطلقحتىالسفرعنالرجل

اضطرار.كان!م3مواففةءيرإلبهاالأننفالالمراد

94،(29الموادبذلكنعحتكا ، 9 ty)كتابمن

ئبلببنللاصراالن!خصيةالأحوالفىاك!مجةالأحكام

الذىالغبابأنالقولحننةدمماصو.علىنهوا

الذىهوالأعرائليةال!ثريهنىللطلاقسدابعتر

لىلمدفىالغيبةنصونوأنمقبولبعذربكون
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جعلكيفعمدوانالزوجةةم،ألموافقغيراعلارج

اروجية!حباةحدوضعينيةالمقرون14جرالغي!ة

رفبهاضفركافبةمدةمضتقدتكونأنوالمشزكة

الحصمافصهذ.فوافرلمفاذا،؟لغيمابالزوجة

ظ!حتالمحكةوأت،الطلاقسبباالهجرضرلا

هذ.إلىوادىالغيكاب:طورإذابالحقتعةللست

هذ.ثاهتإذاالمناصباطينفىتضعأناعلصائعى

!عل"عبثداةبدعوىانحنصةالمحكةأمامالظروف

.الثرعفبهارنتافيمنإلبهفؤدىبمافبها

.ر73لنة4رأحافئ؟956/4/20ق8اماهرلعط&عكط
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م!عوص

اولا:

.3ةدلماا

لالكا:

،.المالهة

"لا:

(3المات

ر،ما

59دةلماا

-،!)-

هفاثا

لمويةهقيدةبمقوبةالحكم

فىكلى:لأرلوا!قهالاا*.ث!

ارالسجناوال!نماقةالأشغالبمفوبةالزوجونأحدعلاطكم

طليرالاصلزوجبرغ4"لرنوات%حلمدةالجس

ا!طلبق.

ا"دثوفىكى:الارشثرهةد

الارثوذكس:الأرمنلطاثة4الشضعبا"حوالنونتامن

للحربةمبدةبمقوبةالزوجينأحدهلىحمافىحكمصدرإذا

.الطلاقطلبالافر!زوجعنواتنلاتعنلإلفللمدة

الأرثودكى:الرومت!ث!

ءتلكلالأرثوذكسللرومالشخصبةالأحواللامخةمن

با"فتلالاخرملى،-محمإذاالطلاقيطلبانالزوجين

.المؤبدةالشاقة

الارلوفىكي:الرلأ&ثرالةد:

الأرثوذكمى:للسربانلطالا"الشخصيةالأحوالقانونمن:

عنإبتعاد.اوجبجافىبحكماحدهماعلىبحكمإذا"لذلك
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!نواتجععنلاتزبدمك!حلامهةت،اكفانإقليمهأو4وط

ذلكعنتزيدكاصوإن،ؤدةءإنتظرتوباقلزواجفا

حيثإلىعر.مد.بماد.بامك!حلا3.لمنأوهنب،رق.لامجئمنهازبادة

لهيصىخرباالزواقماشا.إنبنهلفرفالخيارعودتهلاتر"ب

ئبوت!الموجب.بمدبذلك

:ل!رحا

أحدعلىوالحكمالغيبةبنالربطممكنالمتقدمةالنعوصإستقرارمن

منالبهينكللجهبقوماكذالأساسأانلكذبةمقبدةكلحربةبقوألزوبخا

ناي!وزلىوداتبمد.اوفيلتهالاخرزوجةمنالزوجنضرروهوواحد

الزوجفىصيننهةلألايأبىt6.فى(فه*الفررذا4رةماالتطليقيطلي

ضيدةبة!قوحكمصمدررحارفىماأالضرليوفيينتظبرلحقىاقاطاضر

ئذ!عندس!نوات!يحىاليقوبةمدم"ع"نتطالماطارللا.مجالزل!ننية

واخلامحالالمررلايفيالهطليق4فىلجهلاناوعوباا!كملاذ!*ىيتذأن

به.الأنحذيمكنولاعبثايكونالمدةتلكفظارباالقول"نئمومن
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هنتذج

المحاآأحكام
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ارحيم،لرحمناللهع!ب

ال!ثصيع!؟

الشخصيةلاخوالئبةالأجدااصكندربةمحكة

ملى

ولا2/(2/2الموافقالخشىبومالمحكةب!راىعلناالمنضدةالكلية؟طلسة

اهمكةركسبدبنطاحمدعد/الأمكاذ!سبدبرئاصة

الفانىفروبفكرى/الأصتاذ!نومضوبة

لهقاضىهرماحمدا/و

بةالنباو"ليلفىالكظعادل/الأمتذوحضور

السرأمينةازلرفعفا،ال!بدةوحضور

يعرأطمصر

بةإسكندرعىملى66/1980رقمالدعوىفى-؟

مدممي/السبدمنالمرفوعة

/السبدة

بةإسكندركاسملىا98(/(8رقماكعوىوفى-2

،السبدةمنالمرفوعة

مد!علبها

هدعبة
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*حكظ

والمداولة.الاورءاقكلوالأطلاحإلمرافطعاعبد-

المدعىأنفىقتحصل316/1980الدعويرخوةطأنبثومن-

1980/(2/؟6بخبتار9!!1هذ.كتأبقلمأودءتبصحبفةأ،مها

حالةفىكمللعحطدبا20،92/9980بتا!*علع!اللدعىوأعدنت

ومفابل1يالمعرلهاناتالزاميمامعالزوعبةمسكنإلىبالحضورامتئالها*

إنهمنابهمعفتياءإو!عدلثرحاأورد.ماعلىنأسبصا.LAAاأ:عاب.

!حباربتبعانهاالقالأتباط،-للارثوذكسبكنيسةعلبهاالمدءىمننزوج-"

سنةعر.ولدفىكانجبوأتوفيتبأخرىمتزوجكانوإنه76//ول،."

فيبتار؟الزوج!منضلغاد!ترالف،دعيعليهاباجهزوابختارهـنته!؟و

الودبفروجإلاالزوجهمسكنإلىالعودةتورفض(20/8/976"

دعوا.أقامفقدثملنمعهابعيشأن..قى!ننيلأعيهوقدليهأكنفمن

،،د،يهلابالدب!لك

-:علىمنهاالأولىانطوتمستنداتبحافظتىدعوا.ند.وسا-.."

.المتداعبانزواجونبقة(1)

للصلح.الزوجةرفضبهتثا1979/؟؟/23هـؤرخ22("محمابت

شهمارةفطوىوأنثأنبة92/79/(ملارخةالمئنىنجداتفهاد:(3)

ثوذكسالأرالأقباطير"نيةبطرمنصادرةا2/981/؟6مؤرخة!."*ت.

.ئرسضكسيانفبطيانالمدعبانأنتمبد

بمحاعزخلساتها.يلبينالنحوكلبالحلساثتداوكالدعوىأن!يثبب

http://www.al-maktabeh.com



-tit-

ااؤرخةتهاذكر6تنقد5بةالياىأرإسظا*تالمحكاصةأدقحبثومن-

عناصرها.لأئباتلل!حقيقالدعوىإحالةفيهاطبنوالتى19/9/1982

المدصعلها؟طلساتكانثالدءوىنلكاول.بىوحالنها،بث!وبن-

ا!ح،كتابقمأودءتبصحيفة(8/لم8رقمالدعوىاقاءتةدفيها

طليلم%%28/4/1Aخيتارعل!لددعىوأعلنتا".8(/8/،4فيبتر

معنجطلمئهالزوبمةالحياةإتحالةوالمثرة.ودوداضرر4فىب!يقهاللحم

ذا-ةناباشهول25سدا!اماهتعابأ؟لؤمق!لالمصرو!اتءليهولدحكىارام

هن1بصصبفتم،ا5!عوا!ث!رحارد،أوماوعلىسيصأعفالةبلاوالمغجل

الزوب-،5،-بام!دقولم؟9*\/1/8فيكارمنذعلبهعىل!دىزوجةأخها

إعتدىوفيه(9!ث/(./ا،ف؟1/8/976منئطين!ئهرسوىل!نه!

ضبوولفىالبفا.على15يجبروكانامسبوا؟لفرب12علي4عليالمدعى

بةللاستعا.!فئتإذومحهش!هزغيربس:لالهمبار"صنمابطالمبرو4ئهصدأ

عنا!هت!خوأروربثه!ب!ع!صهنو!دهالعنرلب!يإاي!بء.ىمظءإطلمهإلى

بنرفىهـلى،9!3/9جرقمادعوىإتاهـ،إلىإض!طرها،ععلبهاالاتماق

9711/؟./افيتارمنببهاتنيةها4ت!ثثربنفقةا!يفلهاقضيبهرد!سا

علي-،المدعىأنج!سنواتاظسإتر!"نيفر-اكلابينالةر"4أنأضاتو

إلىد!اهاماو!وحر!،ءالافىثابىةرلاول.ستص4فيالحياةحتأعبو

2،يق.،!حوىإ،مة

-:ءلىنطوتأمسةنداتبحافظةاهالدءة!تئتهوا-

المتداه؟نهزواجثبقةرو(؟)

+؟يةملىلسبكفدر%زفى1979؟33رقمالحممنعرفبةعهمورة(2)
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بة.اصكندرجزفىملى80/*13رفمالحممنرعبة"ورة(!)

رض،سمبابينالنحوعلىبالجلساتلتتداوالدعوىهذ.أنبووومن

ادكلوىإلىبغعمهاقةسابهيئةالمحكةقررت(98(/،1،لأ9بجلسهونهاجلسا

واحد.حمفيه!ليصدروتباطللار66/1980رقم

فتقدمتالنيابةرأىلتسخطلعذلكبمرمنعاتالمحى-كةانبثومن-

إلىبينالدعواحالةفيماطلبتوالتى؟وو؟/؟؟/20المؤرخة3،تهابمذ

الزوجأنالاثاتطرقبكافةالمتداعييناووجينمنكلليثهتا!عحقيق

إلىادىمماجسيماإخلالاغوهابواجبانهوأخلامت!ثاعمأسا.الافر

سنواتئلاثإسترتمدةبهفمه!عنإفزامماولدنه!النفور،مإستص

علبه.المدصالزوجإلىممزواالفراقهذاوانهتصلأ

برةمغاة!بالمحكمةهذ.ةصت(RAY/(/28بجلسةفهأبتومن-

اقضا.هذاكنطوقماتحصلنقولا:ب،تالحقيقالىاكعوىباحالة

النيابة.ليهإإنتهتعانهمضوفىلايخرجوالذى

من:كلالزوجاثلأفقدالبيانعالفالحكمتماذائهأحيتومن-

وأنهسنواتثلاثمنذالزوجبةصزلمنالزوجةسفروجالأولفشلأ-

وأفهدت.الأولبهال!ثامبمضمونفىالثانحروجها.وشمدص!ببلايمرت

...،....:منكلالزوجة

قيوإلحتهمالزوجاقربا.وبمصاكنةعليهاا!روجبتعدىثهدااللذان

اروجبة.مصكان
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رأىإقطامثالمرا!إلىادعوىإحال!بمدمناهمكاء،أنحبثوكل-

يخهار!ىطبن؟AA%/،؟/،؟ا،ؤوخةبمذكرثها-النبا*!ممت

المدعبةلخليولجلبت/ملأ،988رقماللكو!بالنشةو؟980/1وفي،لصى

WNفىالحماصلابك!زود!عوةسخعليهالمدهىزوبهاكل ، 8 / t\

.والأفعاببفالمصارعلبهالمدميوارام

982/9بجلسةأفهجثومن- ) / t)اليومطلهمهمةللحكمادعوىحجزت.

قيهينثوزعسيةالأرال!ثربمة!وببناوبمننقهاالتىالملانحيثومن-

انه!اروب(نفهمالقال!ئريعةاواخفىوىالثربمةهذهإلىارجوع

ثوزكس.الأرالأقباط"لنيسةإلىقرانه!غدرطأإذلهايخشان

افرقةعلىالاخرقيدء-وا.س"ؤيالزوبميئهـنصانحيثومن-

بينكا.النفورإسحكامو

علىإصنفرتو،.ءأصنرتنوافدا!حصةهذه"صا.انحبتومن-

كأنالأرثوزكىالأقباطلدىالطلاقاسبابمنكهي؟المرقةالأعتداد

اكثرمداهابغحتىاروجينبينإصتطالتقدتكونبأنمضودذلك

لهلخه!الزوجيةاطياةعوتمعهاتمذرتقدنكونوأنصنراتثلاثمن

بمفهومعلاتمأممالابستيدحقمنماالدعوىراخخطأليدووالاغكون

.3سزنوالأرالأقبا!لبمةثرمن57الماد"

منوكان(16/980رقمالدعوىعلىواقمةماتقدمنزالباوئهإوحيث-

مماهومنحاالواقعإستخلاصوال!مهودأفوالتقدبرأنعلبهالمسنقر

بهبدلىمماعفبدنهنكوبنفىعليهولامعفبالموضوعفاضىبهبسنفل

!ي).أقوالهمغتلكصالهقبذيةرجلممادامالمارذيئأحدد*ث
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-ر*"؟ص\ول0عى26عنئخصيةالاص19*/6لم2،/30

ليكباتتنهفنىلاأنهافييا"*هـلم!لدصقوالأمطلالمةيصكلمنال!كلكلن

!مةطفتفمومنلهزوجبةمعكانهقخرومجهافى،!هعبهافطأ

بكونبرال!ثرب!اتخلفبحبكالأخرىنل!ثرااظبزأفوهدمىبحلحكل

رقها.إتيئس.ادعوثباتإعنز!عقدا،رء!

علا.فيهاطةقاولدبهاالمدء!المثكمةمر!لخ3لمزوتاتعنإأ!اي"و.*

..،93؟م!نة78نونبقاابرموبم!م38؟،.لا!ةبلآ*صر

قدنم!مجمةوكاثث(981/؟8رقمل!هعوىعو%وم*منآنهتي!و-

علبمالمدء!2حروجنقبر(980،\\قمللاءوى"لي+طضرصخلمهمسصلى

انصووعلىإنماوللأجمامننجطأيىالصىتلدفىالمهمكيةوىيها

عنفىهحهمكللخلزعبهامساكنةسبهابسيبكانشهودهمابهشهدالذى

لههمنهمالتاط!سإقدالفرقةإزةضاأوثهارتكاعلبهانهااعصفيف؟لاةايخر

و!يتللافرأددهاةر!ئعوإعحالة.سنوالففثقم-ر!ألمدة

طلبالى4المديقبباهـ!4فانثملنأقواله!إلى"طمئناد"ممهة

4ءعليا،د!زوج!امنلحطلقها

.c!،لمحصكيلا!رمآ!روفلاثهن!رص aلمححىفىوغدهاديهى

.،\+سنة"ئوفىتجاالمرصؤممن28،.لهالمادةكللا51دعو

رضىثملنبةوجووللاتمنينيولإسالممجلالنفاذعننهأؤحبث

!ه.خكعه!فىل
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ف.*!هالى

ح!عةمعكة:-

بالمعروآتالمدسواومتبرفضها9801فة311رالدموىلى-:أولأ

.ا!اما.أشابمقابلجنيهاتوخمسة

المدهىزوجهامقالمدمجةجعطليق،98(سنة(8رقمادعوىوفى-:ثافبا

المدصالىاممم8/1971/(المؤرخزوابه!عقدوفسخعلبه

"افاما.انابمقابلجنبهاتوعصةبالمصروفاتعليه

ا!كمةرلشىالسرامن

،أصفصبرسرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىشبئ،

"،
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وحيمالرحمنا.ثهبع

لهصصي3؟

اكضمبةحوالللاهالابدالبةاسصرلأسكة

مثى

،982/!ا2/2الموافقاظهى!رماهمكمهبسراىطاالمنمفدة!بة؟طلنة

المحكعة"رئيس!ا!دبناحمد!/ذاش!ألاالسبدبرئا"4

ىض،فهلخروبفكوى/الأسناذرزبةوعضو

فىا-8لاماهـرد-"أ/و

بةالبطوكيلالكلناقطرل/الأص!اذوصشور

الهمر4أمبز؟ردفا-ةع/السيدوحضور

احوالفىملى،98لمشة76رثمادءو!فىى!تاالحمسو

اسكندربة.فخصة

مدعيه/السبدة-:مر،المرفوعة

ت"رر

علبهامدعىالسبد/

ور"مجصلأ

المداولأ.والاوراقعلىوالاطلاعالمرا!ةع!سبعد

بصحيفةأ!مكم-االمعرفمةأنفىجمسلالدعوىوآخأنحيتومن

ف!ده)لمحعزضواعلنت؟9"1/12/29!اربخا+هة3!ابمودءت1

المعترضمنالموجهبالانذارادلاع!بمدملهحمطلياا982/1//،هاريخ

سسانأ،وللننماذضابوالأالممروفاتالرامهمع؟98؟/26/12فىضد.

(26/12/981جارفينهأمنبصحيفتهالدعواهاثرحاأوردتهماعلى

لهدخول4-يفبدعرها!عباأ.-ذارباا،صرضة.ض!دهالممنرضأنذ!
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السببل"-ذافىسلكندنهوأراأءد.الذىالضرعىنك!ملافىطاعنهلى

؟929ت25-بقالىصوممئر!.ا!ادسةادالهةعليهنصتما

(979صنة"4!ق.لل!اتىيلاوفىمام!.وبماول79"!ص!8نونا!ل؟المدلا

ولم(929سنة25نونالقاإلى.فيض؟تياثا.كرر\-أنمنهاببون

المصريينجميععلىينطبقنهةأللقولممهن!ءنهبذامسعشلانصاتكن

عنأفصح،929سنة25رقم،نون4لاإفعاخهوأ!مسلينوءبمسليق

المةررمنكانلماهئ،أ.وأنجحإفتفرنالةطذلكبأحكامخذاأعرث!ملاغرض

وحدمللسلينللشخيةالاعؤالفىازطفخاصة،929+سنةهالقانوقان

منظةظ!.قضيةجهاتلهماللينوالمكئفةالطامسحدىلمسهمين9!غ!اكأ

نباآ!رر1أكلولوان-خاصةبحهمل!ثر-وففاث!أنهمفىئصىرالأحكام

نصاولشى..ميح؟جرلالمث!رعربطهما*رضوءىنصهوسا؟لهة!لذكل

ثملهنلذاكالمنظمهالقانونك!وصخلطا:متبرهذابيروالفولإجرافيا

.الطلباتبذاتالمانهالدعوىألحتفقد

نأنوريى)والمكالكااثعةاتحادبشمارة(1)10لدعواا،عترضةولإمتمر!

ثوذكىالأراطالأفبر"ليةبطرمنصالر.نوذكصبانأرقبطيانالمتداعيان

.نابسل"ذونرأقبطبانالمنداعبانأنهبد%RAT،21/1ومؤرخة

اطنحةمنالصالهرمناطمركلبةئبةضو"ورةقطوىمسثنداتحافظة(2)

بها8لبهاإالمعمندةالتهمةالمصرضةمنةبراهكرموؤجنح(980-193رقم

.2TAA/(62/2جخرجما؟ليهالمعلق،!مةارنذ!ط!دضلأصلأةحنكا

.ممجماضر!المبينا)ن!وءلىباخما-لمتتداولتالة.ادبكلوى*وهنءحهث!
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الش!وحة.اتبالمذكلفىقيهاصكلوكلماه!ط!ط

المؤرخهبمذكرتهاخفدمتالنبابةى؟را"تطلهتمبهمةانجتؤمن

!حبفةغلو*:الاعزاضقبولعدمفبهاطلبتوألق،4،20/982

عنإمئناعهافى4المعزضرإليهافصتندالتىلهشرعيةوجه11سانمنالأءتراضى

المحاماه.بظأبلومقايفالمصارالمعترضةوالزامف!همد.المعلىضزوجهاطانكة

!سة!بمي!صىجزث99*/،*؟/(بجلسة.ولنهاحث!ومن

ئيالمصب!وع!مسل!حنفىيثما.لمنمذكرتهضد!!قيخع!هع3!و

سيلوكل*ثلإسفنىل!وجتعدمنجاأ!طجا.ةممذكرةضدله

الأجلىفىتلالاتبثمهمذكوالمعزفهمةتتقعءلاعرفىللا!اطر*!ه

.ا!روب"

ئللثفىلقضائهاتقديماقئو.ا!كةفانولتقدمكانمق؟لهحيثومن

قدنهأببين*نجبلفىالمصبحبةيمهالثرأحكاماكبلجوع6نهلادعؤىرر؟لى

الصبعةيدكلمسهأعرارمنصراجطهابانصهافقد1لزوجبهلراتجطعرعى

الزوج!.منكلمنوعللبنازلا*هعلإلأعدتهاحلالإنسانبقعلىوحرم

اووجاتمخاطبJلهر"وبولسبفولهذاوفىلأخزفمةفىىف!جملا9

وجةأس3%المررأسألرجلهو.لأق"يربلبهنكاوجاششأتملفسا.يهاأ"أ

نأعلىالرجالكليجبم.انأحبواالرجالأيها)ئلاقاللأزواجصمه.

للىوجشط.إالمريحةالأواصوهذ...(كا"!برممادمممم.است!بوا

-الغرضهذآوتدقبقمتينةقوبةتظلالزوجيةبطةراعلىلابفا.لاووجين

فأذامه.اسن،لأزواجيحباسدولأزواجهنالزوجاتفئح،نحنماقثقى

فنل"الا-اهتفطابلهى!فب"3أصاغ1،بو:ظاعةعنوخرجثالزوجةثزت
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مق!!ي.الومابهاا.يئأنهعلىل؟دايقومانيبثهموطءممم!إلى،ورده

قؤبدهالنظر"-ذااقعل..،!فأقص،صأوياالتنكيلالطاعةورا.

بن!ثى.الجائبينالملزمة!ودمنعقدهوإ"مماالزواجانإذالوضهميةخا!هلا

ثيبانمنطقارلاعدلاانقبول!غلنامن!اىفكلذمةفىلةءخقااماتإتز

!ظذ!ت"عنقعدإنو"يسههلبالاتماقعلىا2%وزطلبفرإلىإذنهى

علحملا....ونشزتاك"ار3بترإنطاعتهفىإدخالهاطبهويحرم

يتم-الأجر.اتبأىولكن!اعةطامقمرفالمسيحيهةمي!ثلانإف،مدقما

وصبههيوماطاعطفى؟!نحوللزوجهالزونةو-ءد-وسيلهىومما

نعىإلى!رجععهاورتهذامروأنعلىالدعرىتكعلاضالأعتر

3 t 6 ، 3 t 5 ; Julبتنغبذجمطقاننصانوهاالشرعبة3اولترتببلاغةمن

اكىالأصلانالمسالينلببالنسبةحتى!طبيقواجبتىوكانتاالطاعةح

لهطاعة-حمبؤتبذظسةالأحرا.اتئلمسامن.:سأوبتعلقلىبنمرضالط

تجاهالتىالموفوعبةالقواعداظببةالمسلقغيربنالفافىبصدرهالذى

ا،،دتمةها!كانتولماا!وزطاهةالزوجةعلىفوجبوالتىشريبتهميه!

وطفانله!ئرعية3اىنرنجبلامةفصوصمنحذتماغذكاضمنلم

علىصريلامهماالمتشمنكانفقدبا..لطاعةالصادرةم*"ألاتنفر!فآبابرا.ا

فونالفامنالحامسةالمادةبنعىإعالالكوةالمسلينوء!المسديئمنالجهح

؟لنسبة!اعةئفيذالممكنمنكانففدهذا-إلىإعتنادا(8!55عينة462

تنالمادفعي-إلى"إسننادأئيل!لال؟انعبةظماءللط!كانكاالم!عالينكى

ف!ثر!ضبهفورر(979سنة4،رقمنونالقابئهانإلىاليانفتنفا

؟لنسبةالانجاعواجبةكانتوالتىقائمةكانتالتىالنصرع!بهالممقععريح

ةع،طلا!و"و.3jibورالمذنونالة،*،التىئلالمساأمومن!بيع
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نونجيسلامه2اية!رأننيقاللألهذا،الأبصاحبةالمذكرةأبرؤتوقي

مكلىفىالزوجةر!سفأن-مةtطالهذءومظهرزوجهاان!وجة.طاعةكل

من)-اميهنوهنض"لىقولاإمكثال!كوذلهالزوجبيئهللذىاالزوجبة

أمئنمت'الذ:."،(مليهن!هميعوانضاروهنولا3وجدمف"كنتمحبت

الأمكناعجمذابخ،رمننفقت!هاوشقطأأثزتكونزوجهاطاعةعنالزوجة

حيثالثانونمفالأولىالماوةمن،بامكرر6المادةت.ابلهذاوقظيما

فيلمإذاصهونفيوحطاه!ةمنلهزوتامثتإذابأنه-قضت

عئانيرلجهمحضريدمحليسدةA؟إالزوجرسكلوةبمدلهزوجةلمنزل

لائحةمق38*،3،0المادقينونفاأفيوبلأاالمسكنالاهلانهذالى

منإذابعدفمبالطاهةاطمننبذ!للاجاربالنسبةالئرعية3المحانببنر

نوف"اقلاقبرر.لهذىاطزاهظببقبيئمماواجبراالطاعةحمتنفبذالممكن

نشوقنجبدع!دزوجوقعلهزوجةقعمة؟لهافىا!يدوالأحتف!.

هفربدعلى!موتهاالزوجبهمسكنإلىالطاعةعفوامتنامهاالزوجة

الفانونوبببحلهااعد.المصبهق+اكىالأنذارهذافىمنببينانوعليه

تاربخمنإماهضرةوموالميعاد،،فىالعودةدعوتهاهندشترضأنلزوجة

نننداف!انرميةالأوجهالأهؤاضعهـعبفةضفممنانوبجيالأعلأن

مجوعةمن،،2الىرةأنعلزوصاة!اطعنإمتناعهافىالزوجةإليها

إذاالنفقةفىلهزوجةصيقطأنعلىننعى3سثوذالأرللا.تجاط(955

نفلالتىة!اإلى!مالفوأتأوفرهىمسوغ!جزوجهامنزلثركت

الأحوالنون2قررةعايخرجلاوهومقبولسبببدونآمنهإمحلالبها

ا!دبد.ال!ثخصية

ضييوردابدبدالخصبهالأحوالممائونوكانتقدمماعلىحملا
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رتىلهزوجيهمصكقالى!دة،-عفريف!وع؟ضاليةعرطعيقورابعد

اعدشصلأمو!وبلضط،نه!كاانامةب!زلبنتقث!بهمجوهزااعوافى

لواحل.إلا!عا!لعىكلررا!ة،الحديدنونأحكل!الةعاتبىىإثحراكة

.951ءسنة"*\2.!ق!نلنلهقامنةب!م*ال!ا

الأعزافهـاتلاوجهطنا3منالخ".اب!حمدنموكألا!زا"ضط!نؤة

صعح!حعمارفقذكأقإنوطأعتةعن1ممن!سكلهام!قئدلمجثها!ا!عزعبته!

225رقمالفانونهنئانبام!زر6دة8-أنقىقي2سنالهثاوةأ"الإ؟ثبطفى

بدمهفل!ي!ميننهظ"لآ؟سنة،4زحمئملقأ!ل"أثه!ل992*ص

-.قن!قى2ثبؤؤ

لىانحف!بئوقدبماالمعترضةا!كة3نجعلزالمصروآتهنن1نهوحبث3

صامة."31صنه78تاف!نالمر"ومكا28؟.ألمادةشريةمحلادتكلوإط

ء:."ا*طة2ظب

!هل!ءأ!ك.ء

وطعسةالممرو،تالممترضهوألزءثالاهلىمفقلوبف*مذجن2لهمكة!حء

....حىتأ.خلابطابكب!جتبمات

ريمسإهم!،بنرأمنن-
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اوحبمالرحمراللهب!مبم

ال!ثعبمم!اب

الشضهللا.حوالالأجدلئبةأسكندريةعكة

صلى

.1982/!(./2؟االموافقالخشبومالمحكةب!اىعلناالمنعقدةاليئ؟طلسة

اهمكةرئش!بن!ابدأحمدب/الأطذالسيد"برنا

القما!حروبفكرى/ينالأصكاذيةوءفىو

القماضىماهرأحمد/

بة-االفوكيلفىالكناطدل/لأشاذاروحضص

السر"امبورازعفات/السبدوحضو!

9سنة28رقمالدعوىفىىالاالحم!در 4^ rفخصية-أحوالعى

مدعبه-:هن؟لمرفوعه-ملى-مسلينغيى

"ءة

علبهمدص

ةه!عط

والمدأولة.الأورأقعلىوالأطلاعالمرافمةعاعبمد

بصحيفةلمنممتهاالمدعبة؟نفىتتحصلادعوىخ!وأنحبثوهت

عليهالمدعموأملنت%982/8/(2باريخالمحكةهذه"لثمابقلمأودعت

!ث80/9المالمؤرخالزواجعقدبفسخللحمطبا،l/4./5982جعارفي

المعمافرةعللاتليرةودمالمدصلمرضفيلمكأنطمتب!ءولجلافه

.جهـكن!ورالمجل؟لفاذمحلا!ليئوالممروأتإلزامهمعالزوجية
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بعاربىخانهمفبصحبفنهالدعواهاثرولأوردنهما!نأبلمسعا

ثوذكعىالأراطالأفبعةل!ثرطبقا4.اءا،دعىءنتزوجتا49/1/980

ومصابمربضعليهالمدعىأنإذبكرزالتماالزواجناريخمنذوإنها

تمسهاعلىىث!ختوالهءرمقتبلفىنماوأءليهابدنحللمثمومنبهالعضولعنهبا

الكالماتبتلكفهالماالدعوىأقامتفقدثمومن4الففمن

ئعطدة(1)كلانطوتمستنداتفظةط!بلدعواهاالمدعبئنتصرتوا

وثبقة"ورة-2-أرثوذكسيانقبطياننه!أتفيدا982/3/(3مؤرخة

.المنداعبانزواج

ممحافرالمبينالنحوعلىتط!جل؟فداولتالدءوىأنبثومن

.طسات!.

.فرفضاهالمتداعبينكلالصلحعرضصالمحكعةأنحبثومن

المؤرخةبمذكرتهاخعقدمتبةالنبارأىاستطلصتألمحكمةأنحبتوهن

الشرعى.الطبببندبفيهاطبتوالتى1982/9/6

قلكقىلقضائهاتقديماتنوهالمحكمةنمنقدمماكانمتىنهأحبثومن

منظمةئيةقضاجهاتلهماوانوملطادفةحدينمةا!رفينأنإلىالدعوى

تنقدمالتىالشربمةأننملن(955سنة412مرالقانون!دوروقت

الأبلاميهالشريعةوونبهماالخاصهـةيعةالشرهىالنزاعهذاالحلتبسطو

1"/20نقنى sov% / t8.3!سالأحكاممجوعةق35سنة94رقمطعن

يعه.9ص2ع

لمن،كلفنصثوذكعمىالارالأقباطبعة!ثرمن275المالهةانحبثومن

:.نبةالالى*الأحوالبغطأجلهزو،1ببرزلاا
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برجى.لاعرضأوطببعىماخالزواجطالبىأحدافى!كانإذا-012

لثربمةمحلانهواوالخصاهنهوالخنرالجذىكالعنهالأ.مهمالمنيمنمهز!اله

،'6،،5"الموادلأح!ملفامخاتجعغدكلفانهالنقنينذاتمن4(المادة

29،22،23،)2،25،27 ، 2 oالزوجانبهرضيولإطلاجتبر...

العضوية!تبمرضمصابزوجهاأنتزعمالمدعيةانحيثومف

اعبابمنو"لصببالزواجعقدبطلاناسبابمنيبسل"رامتالع!وكافت

،بد.أوالزواجقبلبهاالاعهمابةكالتإذاا!ف!طفاطموأن!لبق

فىالزواجمنالساىالغرضنحفبق!ونلو!حن،نهاعلبه!بساكانتفانما

بمتبر1لزواجلمينوجوهرىأسامى!ئرطالنسلحفظوهوالأدبانجمهج

متىنهأحيثوهنالتطليقاطلبالمضرورلازوجتجيز"قالأشابمنمببا

بمبوق"يردنياطمانحبرةذىندبيتعين،،للحقبقةالو!عوونقدمماكان

28(المادةيمةلشرلفةانبمة*معلانمتالمصروفىالبتإرجا.معالحمهذا

.193(فة78رقمفونتجاالمرسوممن

بط"الافك

الشر!الطبمصلحةبندبالموضوعفىالفصلوقبلالمحكمةحكمت

فث!كلالتوقبعانحتمينالشرعيينئهاأطباأحدبدورمالتندب؟لاسكندربة

أوأىالمنهبمرضمصابكانإذامالببانعلبهالمدعىعلالثرعىالطبى

رومهمنعلبهاالمدسبزوجتهالجذمىالاقصالمنبمنعهعضوىمىض

سابقاعلىإذاكانوماالمرضبمهذاالأمعابةتارخل!انالألىالحالةوفى

منهالوهممكناممصعحكاا،رضكانإذاوفبماهلبةلاحقااما!رواج

عدمههنبكراكانتإذاهانا!يلالمدعيةعلىللطيالكشفنويخعوكذلك
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الطيمصل!نمهكلجخبهامخ!روةطرطاخرولنهطر؟نلدع!لزب"وأ

ة!ئطا!صى.بحا!هافظرت3د"وبجرا..بدونفورو-ول!رغه!ثرعى

لحهـفى99ول9/2*/لا.!6الاماقوجلسةعند+ل!ي!!حلك(19*/.لا؟79*

،اكعمرسالطبعصلمحةإلىدلدعوىرسكسلتباتكلا،متىلمو!افةسداد

إلىفربر.وإبداعادأموربةمباثرةالمندوبالطبش!وإبلابهمافور

الأص!لمكألال!هذابالأطلاعوصرحتبأسبوعنا!ننةالحلسةفبلها

مئ،281.ا!لادةلش!لهمةفةاكطممفيومعلاالمصرو،ت،فىالفصلىوأقت

لمنلمالحمهذامنطوىأعلانالكتابلليعلى"لم(93،صنه78ةادصآ

به.النطقا!ومممبحغر

المحكمةرئييالهمرأصي
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ارسجارص!ابم

الثغىغ!لمييم

،!معبةلاصالالاطاية،بئمصكنهدو،!نى

صر

(982/،4/1الموافقاظيسبومالمحكةبسراىعلناالمنضدةالكلبه؟طلسة

1لمحكةشسربنعابداحمدعد،السيدناسةبر

القافىخروبفكرى،،ينالاسثاذبةوعضو

القاضىماهرأحمد/و

بةالنباوكيلفىالكاناطدل/الاصناذوصصور

السر"امينةدرازعفاف/السيدةوحضور

!ةسر!تك!م!هلىلم،صصة31رقمادعولهطالاتجنمانيالحمصلر

م!عي!؟من،اليدلملرفو!مة

ء-سد

علبهامدس/ا!بدة

االعحة

للهماولاء3الأورطقعلىعالطالار!رلالحلع!م1ب

ط!!أحيئةبص!مياأنالمدعىفىحصل!ا!نهوىوكالعأقثي"ىهر

.طرفيعليهالثدصئكللنتو8(.،/6/غم،ردالمحكةهذ.الكلعابقلم

.و،لافابالممرولتالزامهامعمنهيطقهـبما!لحمطلبا،اهه6/7/92

عهعاهدفىج!زنهأمىبصحيهاه.لدمحىنرط"أررد.عاعلىنأسيا
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ساثرةو،ثرهـابهاودخل94لي29/7ا،ؤرخال!ثرعىالعفدبمحبح

عنطاعتهأنهاظرجةإلاأولاربملاثالزوجيةفراشعلىمنهاورزقالأزوج

/AMAمنإهتبارأ 1 / rفىصذباضد.ابت!دالكبدالبهفىوإمعانما

قدىلا!لابوي!نهعماإصحمقدالقو.زكانولماكذجمهاثهتثمة!اوهن"لزا

.الطلباتإذاتثهالماادعوىاقامفقدثمومنالعشرةدوامإتحال

.نطوىالأولىمسذداتبحافظتىلدعواهالمد!وإنتصر

زواجكا.بعةو(؟)

.إدارىثكوىمنازيةتوءرفوع!ورة(12

صلح.عفرصورة(3)

،IkAلي01مؤرخةشهالهة(،)ظوىفبةوالثا / ( Vبكيةبطراصادرقمن

.سل!ذونلأرالأقباطافةإلىطاعىطرفىالتدا-ننما.!قبدنوذكعىالأرلأقباطا

ممحاضرجلساقها.المبون؟طلساتعلىالغحوكتداوادعوىانحيثومن

المدهى.فرفضهالطرزيئعلىالممح!"رعالمحكةأنحبثومق

فى4المؤرث+بئ"لرتهافتةد.تبهالنباراىأسنكالمنتاهمكةأنحبثومن

المدعىلبثبتالتضيقإلىالدعوىإ"طليفبهاطلبتوايق9/1982لم26

لمدةدعنىفىواقراقشه!النفورإس!كامولهعلي!االمدحمهزوجهإسا.ة

ذلك.منالمدصيئدنهماعليهاالمدعىولينق!تواتنلاث

ةرب(-تمبهبمةالمحكة.!قضت،98/2/982مجلسةنهأحيثوفن

.اطم"ذا9ممنطوقيتدونمانقوثباتلإيت!ح!إلى-*يع!ل،الخبا
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منكل،المدعىاثهدمفدالبباننفأاللمحقيقطمتهاذانهابثومن

مننحرجتعليهاالمدعىاناولهاففرر

بأتالثافىوثهدفيايارذلكمنذالبهنعدولم(976م!نهمنالزوجبةمزل

خاقهلىداتا!نإو1978هامشذالزوجبةمنزلمننحرجتالزوجة

اك%ورخبخنارمنذالزوجبةمسكنإلىضدلموعلبهالمدعىزوجهامعالنزاع

فشهدا،.نكلءايهاالمدع!اثلأتكا

بأنقا-كاوثهد1978سنةالزوجيةفزلمنخرجتالزوجةبأنالأول

فصف.وسنةمنالزوجيةمسكنمنو%رج!زوجهامنغاضبةاروجة

خعفدمتبة!نباراىإستطلاعإلىبصدمنولتا!كةانحيثومن

منعلبهاالمدعىظليقفيهاطلبتوالتى،829/(0/(9المورخةبمذكرتها

المدعى.زوجها

لجلسةللحمالدعوىحجزت(982/(21/0بجلسةانهحبثومن

.مالبو

الدعوىاوراقمطالمةمنبتالتاوكانتقدمماكانمتىانهحيثومن

،ت"دةنول!ون!اثمومن3سيانأرثوذقبطيانالمتداعيانأنومستنداتها

195هسنة462نونالقاوقتعمدورشظمةة!امئيةضاجهاتولهماوملطافة

الشريعةهىافزاعطلتنبسطونتغدمالتىال!ثر!ةفانالعامالنظامنطاقفى

الاسلامبة.الثربمةدونبهـااظاممة

2ع97سالاحكاممجوعةق35س(4طهن20/4/66تض)

.(ول9ص

بجوز()جوزبةأنعلى"يميالأتجاطةم.رشمن57المارةانحبومن
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بواجباتهأخلاوالاخر0مماثرةني!"وزلااحدأصا.!أ!قطابأيضا

بافزاقطالأمرنتصااوتث!النةورام!حكامالى0أوى!عج!يمااضغو.

.!نولأات*ثالعرلة0ا!عموترعخط!

لهمنربيناطا!لالرقةإلىامطلبقطلبفىبصتندىب!.قأحبث،ومن

"ي!-ولاقلكةذةذفبكاتواتالثلاثعلبدنزمدةعلبهاالمدعى

فرتنومقلنرقه؟!لياا،سيحبةيعةالشرضها.منفيالأور!لهقالهمو*

"4ينوأ!ع!اعلألاصةالسألولابنا)صفوىالمجهوع).ل!ليقببرر!هميبماشرو!

القوائيةبروكمتماب!هوفبىتاؤبىفيلو،نلاقوما،نسالأحودالخخصتيى

لقلق!فىبرلصالا"ءندرىالبطربرقيصهمد!تول،علأالتىالحصو"ية

تطبيق!اكانت!ااثوذكسالأرالاقهاط4بم"كاال!الاحواحكامانكا

أسبابالطلاقمنكسببالفرقهعلىشصكانتالمذكورةللطاثهالمليةلسالمجا

للاقباطالشخصيةلاو،ألاأحكام.ن57المادة)شروطهاتوافرتإذا

؟938سنةماوو9بجاسةالملىوالمجاكاالمقدكااليءأقرهاالتىالارثوذكس

المذكورة57الممادةبحمنأخذالمية)كطالمجافصدرهاالنى"الأحكاموكانت

هذ.افراددعفالصلعليهوجرىإتفرعر،شتبرجمبمهاا؟ح!موهذ.

وجووعدمطل.فىانهملىالمدفىنونالقامنالاولىالمادةنصتوقدنفةالطا

ليشرطوكانذلككانهتىالمرف.!قتضىالفاضىيحم!التضرالنص

مجفمة.نبةالاالمئروطنوافر؟لنطليق3دمبرراصبباالفرقهثكون

:-تهغو*يفلال!بواجبايفلاو%رالابمقمعاث!رةالزوحدأهيسىان-؟

*.ي!همالفرقه؟بةتصإتحكامالهمنهمااففورإفنحكامةةد!سيلىجسيماعبا!
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لبيانتصلحة؟عكبارهام!الاقللكه!رلكث.دملهقردانكونأن-2

س!متقمعظا*تلفالزوجةهإ.منالزوبخاعلىيمودادىالضرر
!!صد-،عيةفهثث:جبررمرت

وك"ا!عمهث*يم!ش!زرنجمدبأعخضظلاتحا!-3

لك.ذإلىود!

إلىثىبههبضصإانأ!اك!علىعئثهمنتال!اىفالمتسبألا؟!سهميداث!ة

منلايستفيدالزوجيةطةالراهنالعصلفىمنهرفبةالحلاتأسبابإمعطناع

..ي!لاقصدهعليهيردبل!ععنالناقبةالفرقهءذة

المدعىالث*دوأحدالمدعيةد!شأقوالمنثهتولدنهأبثومن

يدتزرخالدموىعلىبفةسامدةمنذزوجهاءنإفترتعايهاالمدعىانعليها

الخصوصيةتلكفىالشهودأ"والإلىظمئنالمحكةوكانتسنواتثلاثكل

فلمالزوجيةمسكنفىاعىأةطرلهصشاالمدعىاه!وزبأنعليهاالمدمحيقولأفا

انفضلاعناهذا)زوجبةنكسمن.جورحلافىلهااي!شفعاقرلأوفىلبلاهلي!بقم

إ!لكمداليهدعوا.نىعهـحيفةالمدمىذهباليهشثايقوأرادتقدعليهااتدعى

عنهالهازنناوبهانهتكذمورأمحنرطةالثلىإهاامنشكوبتلنااانحولىالدوذ

بينالزوجيةالحياةعودةإسحالةوبمقالمحكةممهترىااليالامروهو

نجطأعوامأثلاثلاكزمنالنرقهارإ"تروالصلحة!ذرذديهوأالطرفين

تومرتقدالاقباطشربمةمن57المادةإطشرامعهنكونمماعايهاالمدعى

زوجها.منعلبهاالمدسى!لطالهضاهوبن

خسرتوتدا-!بعلبهاا،دء!المحكةخلزمالمصروأتعنانوحبث

،1931م!نة78يفو.افبالمر"وم!ن2!9*"ابئربعةمحلأءص!دا
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هه!ص!ى

الممصزوجهامقاه!لمطبالملصاهمكعةحكعت

اىماءأظببرطابخبهاتوععةالمعر!كلإليء

اهمكمهربتىلرأني

ثم

A
،

."ء!!عط!!م-دت

أآآ

ص!ئي!ق

أ!يأ
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أرحبمأوحمنافهبيم

-.النمصيلجم

*ص*لهث!نميهبةلامدأاسبهكلر"محكمه

ملى

.،9"أك/،12/2المويق!يىبومالمحكصةبصراىعلناالمنعقدة!كلبة؟لحسة

!كمة،رلي!ق.دبعااحمدعد/الأسكاذالسبددلاعة

القكافىخروبفكرى/الأ!شاذنىبةوعضو

الئانىممابراعد/و

؟سبةالنعاويهلالكتاقعادل/الاصتاذرو-ضحو

العرأبينلهراز/مناتد-باوحضور

بة.اصكنلرعىملى،980سنة57رقمالدعوىفىفىالااطمصدر

مدس/لهسبد-:منالمرفوعة

*ء

هيهامدصالسبد/

،صع!عملا

والمداولا.الأوراقع!ل!الأطلاحوالمرافةع!صبد

أودعتبصحيفةأ؟مهاالمدسانفىشصمملالدعوىخ،وانحبثمن

جعإربخعلهالحدسوأءلنت(980/9(!/92بغبعارالمحكمةهذ.كنابقلم

معمنهوقطليقهاالمدمىمنزواجهاءقدمسخللحمطلبا980%/%%/20

تأسيساعقا!بلاوالمطلنفاذ؟مشصرلسجقابالأوالمصروكأتإلزامها

نججخ.هلبهابلي\،زوجمنبمعبنتهاشهـحالدعول.ي!وامامل
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وأناWY/8/9فىثبرذكىللير4الأقط؟بهـيهةيعطرثقالموالشرصلهعفد

القضابامنبدعدفىوتخاصا؟87!مجإعاروجيةمنزلهجرتعليهاالمدص

ثمومنبمنواتفملإلث!نحزل"أاسكطإلتهتراع!؟!ئهمالمليالنفورواصحم

ا"رثوذكسالأقباطلاغةمن57المالهزنصهنسندكلدمواهبقيم!ر

حف،و-ا.تطوى،لأولىحعفدلئبحافظتعوا.4وح!،ارانتصر

مقصادرشهادة!!نيةا!"!ح8-لمفى!يخقي،زوإءلهكداميت

ثبطبانكيس!ملافةئبصد!*!،ول/(ومؤرخةثربمابطوروجمة

ثوذ!لسطق"أر

ممحاضرالمبين!نصوعلى؟اندلساتلتئداولعوىا"ان-في!ومن

*...!ة!ئلج

نظرهاجرإزبمالدعوىدفيعلبهاالمدعىوكبلآدفجيثليمن

اسبهند!بةعيملى1977صنة52رقمال!شبة3فبماالفصللابقة

الأولىمستداتب!افنماتىة!دوساندعالىكل(978سنة6رقمواضئافها

حمعنعالىملى9789صنة6رقماطع.نتوغرافيةوةصورة-،تطوى
هلىعى1977سنة52رقمالدعوىفىرة6الصادوجةعكغهكأول

الأبتدافىالحممنالأعهـليقرمجة"ووة-9ظوىنيةوالثابةاسكدر

المالىالإس!سنلأ!مقلآفىا!لهبقضوشةصوو8ء-،3)عنها!نويهاليابق

ص،!.!نى.إليهالمهةفي

ثلأ.الماعوى31ضتةدالمذكورةالدعكلوئ"نلخبث."ؤمن

9!،*لأحطعة*+.

ا!لييخه،ئها.ممننكربةخقدمتا!فراياص!مالمستهأ!كمة!ألقوم!-
.."."ول:*ت."".."؟ث

لهفيفي7ههالبانظهـالد!يبمدب!،جبراليإ!بمفبمالجلبخيل!*؟إ،لو1!و(
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!*انلتلي!لفعي"ئحصيةوالاصأ9771"شة52رقمدم!دعو!مج!

.ا،!رو،ت1\لمدعىامإلزو9789سنة9رقملىالهاالأشئنات

يومال!ملهلأصقا.لإمجوكةصفىت9T!لكلم،؟/،يلسةنهاحمثوبق

طر!فهنما!مآىصنماعبوعؤبمتا.لمقمذكراثثعقدكلإلزيخنعىمع

فصد!علإ"ولصآل!غدالمحروبالأجلىنحلالىفىمذكزا!بثية

الأحهة.عنه!ف!ةظ.،9زل2ملم9(لما3نار!هإشعا!عيهافيكرة

لدغزيائهـلث!افى.لقضايماتقدتنو.المح!آدطدمتةمفكانفأ*ومنحيث

!نبطالى،ل!ثربعهفانئملنأرئوذكصب!نقأ!ببكطرد+أيد،ء!دكل

.أن*ر؟-هتغ؟الأسلاهبةبمةالئرن:داظاص!ة:!بعتهم!.ثنراعطلرءشق!م

190.؟ةنش،\آرقمانونالةضدوروقتفىظمةطيةئةةهماتا!%9!

.0111العامالنظاملفيخامابعتهمترفىليس"لهفةوطاملىبنأثكامن!ر

الدفو!إكهاقةمف"وهودعغةالأوراققثاروةدنهأحبثومن

!اءطت!ولئبمبن-ا!فنتلنا.منبهتتضىالمحكمةأنأىالعام؟كنظم

علىائطباقهومدىا)رع!ذاالمصدىمنالفراغيغرةث!الموضوعفىالبت

"*"..الدعوى4اثو

الموبوعامخليإذاإلاالمقضىالأمر"جية6لحم3لايور!اؤمق!يجه"9

بجثالمطبروحةوالذعوىفبهاالفصلس!بقالتى4ءلموىالهيفىوارانبعؤم

الفصلبقةلسا1لدعوىنظرجوازبعدمالذخهذ.ال!نلاصركانأصدتخاتإذا

؟3ألمنىس!مجوعةا96(/؟//3قض*ركليقمت!فرءغيرفيها

.ء.295عا21سنة24/2/1970صا،3ص
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منالثابتفانالخعموما!بادوهوا"ولال!ثرطعفأةحيثومن

منمقامةأنها(977سنة52رقمالدعوىم!،لعة

رقمالدعوىفىنفةالمعظهىفبهاعلي،المدعىد-هف

فىاماالمطروحةالدعوىفىالحصومذاتومملىلى4اسئات109781

الذىELIهوالدعوىع.موضهوكانالمو"وعدا-!غاوهوالثافىطر!ثلا

منالثابتوكان!إلتداستحقيقهاإلىبمى"التىالمصلحةاواعمطلبه

اطم؟بثفا.أ،مهاا،دص!انفبهاوالمفضىالمنضةلهدعوى-لمةعط!

الأبابذاتوهىفى.ظبقهاوعليهاالمدعىزوجته!مزواجهعقكنجسخ

وهذهيخهاالعصلىالابقاىإباهامؤسساالماثهدهوا.فىالمطروحة

منكلؤلهزوجيةفنزلمنلخروجهأالنةورواصصكامالفرقةفلادهؤئ"

المسمنالمبدىالدخئطوثراعناعرفانثم:من973،مفنذالدعوب

جوازبمدمالدموىؤالقضا.يتعينمماوتحقفت.تكاملتقدفغونعلبما

.(977منة52رقمالدعوىفىفيهاالفصللاتجةنظرها

فىأخفقوقدبهاالمدصالمحكمةخلزمالمصروقمدفهأنوحي!ثء!

.؟9!(سنةههرقمنونقاالمر!وممن28؟المادةبئدربةرروعو!

ivعط*!ده

فىالدعوىفيهاالفصلفةلساا!عوىنظرجوازبمدماهمكمةحكمت

،NYAسنة6رقمواستئنافها-اسكندريةعىملى،9"فنة.2رقم

.ا!اما.أظببلمقاجنياتةس!طوالمصروظتالمدصولامت

اهمكمةرليى؟.الر.أمئ
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ارحيمارحمقيثهبم

لهشصي3؟

نخعب!ةصد*نيالأثدابةعر!محكمة

-،لبز!ملى

،/،لم!ه،.المرفئالخشرومبراىاهمكمةعلناالمنضدةالكلبة؟طلسة

ا!مةرلسبدقطأحمدعد/الأسناراليدصةنابر

له!افىخروبفكرىلم!احاذ!ومحضوبة

قاضيماهرأعد/و

قيالنباوبهللهكنافى،دلم/ا"ستذوروحض

!رأبنةلهرازضاتلمة!!وحضور

إمحنلرقي.ملىص؟هلأ؟خة18رقما!بعوي!لآىاطمصر

طبة.*....".،/ةد!بلا-:منالمرفوعة

+ذ

!طى!دم....../البد

.والمداو!الأوراقعلىالأطلا!والمراشةعاحصد

،وممثبمحبفةا!هاالمدبةأنفىتحصلوفاخادموىأنحبتومن

برخجارعلبللادع!وأعلنت،98،/(؟/،9طربخاهمكمةهذ."لكابنم

،ول"،مل8/30بخجمارافبرآزوابهاعقدبخلعمطلبا9819/،،/29

ق!سيساآولمدلإطبوطاليالممروآتوتحمبلههليهالمد!منوطلأ!
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آريخهزواجمقدبموببإ،نةثن!هيق؟ادعواجما*ثرحاأوردتهماعلى

ئقالمواحالزوعفد.كقئضىيالدمج!ءبهآداووج(30/8/981

مريضعليهلابكىأدةلا*قبر*إيمثبل!.نلي!الأفبا؟!إلا!*!!في!-ءني!ة

مدةمنالمرضذلكصتلجيعالهتأنهتبختثلاثمن13ثرهنذالمنةممرض

تمسهاعلىىث!ختنهاأأضاتون!هيحقو!عذرأ.شفا..ولابرج!طوثه

إلىإشلدلأ!لأفنما..خكنم..لإستصدار!كنة!!ا!نخوك!هلىف

."("9"8،/5!زليخ!هارل!اتم،المليابلسلامحةض!وتي!/3

تذاكرس!تةعلىإنطوتمستنداتبحافظةلدمواهاالمدعهذإنتضرل!لأو

المدصمنزواجهاضدقدمتكأبمطبيةوجيها!هأطبامناةد!فءلاع!ه

هناي!ب3زوثر"أائكا!ليطيانبهثابت،989/8!ب:!ؤهءعليه

بمعافمزجلعاكا.بين.ا!و*كلبهبس!.اولدروتجكهم!هر!ى!لمل

.4-..،--.....تئط

المورخةبمذكركافتقدمتالنيابةرأىإسكطلمتاهمكمةأنوحبت

ى!الكاشفلنونجعالشرهى!بببئدبفبهاطلبتوالتى9982/(/30

هذ.ؤنوععدمهبضة!نمصابمجليهالمدفىكانمإذا!عانبئ!لأ!

بثهإصا9"احوفى"زواجإنمقاروقتبهابامصاكاناإنيوماوجدتإنالمنة
.-هـوبر

ثييابمبكرالمدعيةكانتإنياوماعدمهمنزوالهايرجىكانماذا!انكا
!:*س/ول.**يف-*"....ثفى."ءا*"

مناير.9،!همئةاهمكههذ.قضئط!98لإ،2/،ةيا!لحبأتيبثوم!
"*.-.-.ت،،،*...آلي+.*!!دأك!.-لهد"-*بح!تنء3،

المدمة-من.كل.تع!!الطيكئمفالئوقيع!قى*!حمصلخةني!
ء"*"....*:ء.؟8ع،!.،..،..،.!غ+في!لم!.9ت

جهاونار!كلدمه.منة!بنب!بمب!ل!هثهإذاكايخ!المدبىبيانه!يغو"؟لدص
،ء،""!-."ى!،"ر"-ت".""،،بس."ول.،8!4؟

وقى"ئوعبمال!انتهاثبوجلة*وفيخقيمافصلااالليراممع!3لك&هببهبئطقيماءائبمالهبمفائر
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.مق!صمه.إبكبرلمذ!كاةثمابميكم!ى9لدعةيجلا،ىفبث!

ؤح*وم.ظقورجمهيضوب!بينث؟صر!فة!ضم!-ادف2ذ*"كص!و.-*

*و"*-:انإلىفبهإلهتهىواد*برهفر

صتولبخدممماما*مملأيعغسافي-بكارمه!"وغئنبما..بكزخمدعيه-إولأ"بر-

.عك*ظلا!ث!فييةنجة8جر

منلبةظ!ناسلبة!واعظؤ.لحبعية،هةصحةفىهلبهالمدع!-فيا،

ت!رجو"كعمة.طقبجين؟وكرظبهؤملأحولىةبا!ضو!

ا!غنةؤ+بئ*هن!مل2و"حسبتهكنةالصوطه8ضليفنماعبحو!!بتظع

تب!مفئت!ولألهيعفلابقوآلأوروللا*افؤمحوومنهض!ننبةهمب!اكأ

وغذم1ابخن!س!عامكس"ألجلمو!فلهمأي!تمؤالثؤز!ي!رم"وأؤاطبى

لكذلهعضى!الهة،!،اخبلىلل!البرللمايئإإمجهـ؟ااك!*حلل!بافييلأ8!بيض

كليخ!مفاوالل!لهت*أ!لبي!ررهب!اروتط!!د!دأ!يعخيلاوالبنه

باتفنيإ!كاوبيض!علا*!ةر!قلا4ج.زع،هئللشغاكاكم!ق!لبوإمجده

الكشفمالا!ين!!رن!حجت3ح!فلامركالعنهإلزغنجا.ممئلإلمذيهلو.بةا!يإ

لي!ا!!.فيمجلىإلمدعهعهاتر4اطرفىالتر،جضولىمجندعنمأثي!الئير"مع

إفيفدوهـذىةزوجتهثرةسافىلهفثلهيرالتقربصلباتالأجراةجفر

المدصعليهنرتإلىتيراللدعب،.نالمفدمة!صكنداتإنوكابةصحراعال

3"!دجنىضهـعفرحافىمبا*!ربه!لابخاجالزوغعت

ظهتعع!إالضؤلبئلم!يجل!مأبخطااودثبئد!ىان.!ئدوبن.،

لجهني،لاخظ!2لم.لهلا6/هث!؟لكذملصبخانلد!لحه!خعلإم
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ئصبمه!هابا.ماأنحصهذكرةالمدهبةوكيلفرمكاالدءوىرفغىلحي

أجرا.الذىالمناقصثةطلسمحفرجاطبا!ودعوا.بصحيةالو،اردةالطلباتءلى

المكلعي.أرفبفعوالموللثرصللطيي

ا،ؤونحةممذكركاخقدمتالنبابةراىإستطلضالمحطةانحبثومن

*2/؟30/2نهبجلسةاومنحبتالدعوىرفغىفيهاطلبت(9/982؟/8

.البومطلسةللحمالدعوى"ت

فىلفضائهابمهاقدننو.المحكة،ننفدمماكانمقانهحيثومف6

بعةكالشرآنثملنأرثوزكع!يانقبطبانالمتداعيانأنإلىالدعوىتبن

الثريةلهون؟لمتداعياناعلاصةالثربعةانزا،!هذاطلوتنبقتقدم

.1905منة،12رفمنونالفا!ن2/6المادةلنصطواعبهالأصلامبة

؟لعنهمصابعلبهأنالمدسإلىدعواهافىقذد*المدعيةاتؤحيث

منك!سهيأوالزواجهفدلبطلان"!مهيئيكارهااكضالحهأقى.للعليمومن

بد.أوالزواجلبلبهاةبا!الاكانتإذابمااطمويخطف!طيقانجاب

عدمالفدرةبأنهاشرتط!ماو!كفمانصلىأنواعمننوعهىمحوماه!و

ءشوبةأعاوهىالزوجهفصببقد!و9طنسبةالمبافرةأرtاطأكل

.ة!ب!لار

الاعضما.ضمفالىنر!يةنويلثالعنة؟البعنىيسميهاو!فمغعوبهنملمنة

سيةللاعضاهمطبنالنث!ريىعنالتكراب!انبكوناأمالضعفوهذاسليةا!نا

منهاهمضما..نبصبعيعطفانباارجراحيةت؟اص9،و!رمأمق

ة-ير؟فددداو!بمةاتالافركذاتلحبة!عنافد!؟ل!*افيوألايخطو
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لو!ئمإفرازاتلهاالتىالأخرىلغدد؟اواكاخلبةالافرازاتذاتمنالحبة

.نواعالأ

المنلألتمسبةاماوخةأمليئمةبرق!اجزوأكاملن!وناناما4!وه!و

ن!سبةعواملالىنر!التىفهـيالأبدابةاوالنسببة؟لمحنهابعفىوبسمش

منهامخفةأصورالضضهذاوقدرتهافىالضعفأفواحمن،ون.-صو

اوجزئيأ"لهباالكنالحيةاالذةامضاوإ%.زجأوكليا!ما!علبةالرغبةلإسدام

بمنبهاأمرأةإلىلنصبة!أوإلىالنا.حمبالنبة؟ا!نههذهثكونوله!فيا

انباثرةالقدرةكلةميقعىعدمارهضوبةفتكا!وا.فهبا-ألاع!ابئنبتو

لاكل"الأوتختلف،9لاخمماب،باطأجبار.علياعنةبمبرما.وهوالخية

وأعضوبةيلعنةكافتا%ماباختلاتأىنوعها؟نحنلاتبالعنةيقا!ألا

وأالزوجيالطبى،لكع!فالمضوبةالمنةي؟لأولةي!طقفيمااماضسية

بخةكلبالأ!وقل!تينجيمااما-بهاةب،"الاثبوتفىطعا2يكاونالزوبة

ا!ا.زيالهةأوكالحوفقصهعواملإلىنربمح"تإلابندانيةأولهتمسبة

الطبييعلىبصصيآنهالتناسلبةالقوةقديرفىوالتفكرالاهنماماكز.أو

لأ!شصتبامالدلبلباو!منةصالببمرتأنبيفاصعااطع!صرغم

الاصابةإثكعلىفينقدلهلامةالأنسانلىالأصلأنلمعدةأنإلاعلبها

بةالطرتباصابدصالذىالزوجكلالأفبات.عبىنجعوهناالابدالبةفة؟

؟لكشفذلكطتإذاثبباأوعذرا.الزوجةكونانمدبالعةالاخر

عىفىنجدلذكالنفع!بةبالمنةالزوجإصهمابةإثباتفىخاقدعليهاالطبى

سئللمنةزوجهاعنوطأها!زادعتإذاالمراةأنالأسلاميهبطالنرشها.

معشليلو!لاففبباكانوإنلهالقولفاعذرا.والمراةافكنرآنذكفى

النرح8الممز،(وومةوالا!لأ!ةمنإلالابلمالامرهذان"ال!ي
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تجداللةلاالعنةتثاإالمعباون"ذاأنإلا،7يم،*.دمحطالعينينبابا!كرر

لىعليمغيرمعيارفيباأوبكرايازوببةباصاتدء!التىالزوجة3ونوهو

تهعلىجمصولفىذايدللابقاذهو؟"اليكاولذناهك9ارانال"اذدجيع!إلاجو

الجاحخرخلاتسحي2ى"الالب!كارة.غثاءيزولطفقدهلو!"؟مدعال!ءلبرط

وئخلصالنمئرعهاطببسثمثصدفط)لكذمنيالرغمسإ؟الةصما.هل!ظبوقد

الزدجاعهـابةعونجهمحربعدالزوجةس!ا!ما،عندغشمار،الإ*رة،!ماء،.أفىنقدم*

بئهق!كيبما!ربئأالأالعك!ىإئبا!هل!يقتقربفهانهاأالإئيم"الابتباةن!عبإ

كذم!ثميكوقئمىزوجياعلىةجوزي،مانتم،!اراجعاملهباإلنثعا.هذإ

الحنشط.4بالمبإ!ثر..لايففىالذىالمتمدد.!أالهلالىالنوع

إ.كىقدالمنرعىالكاج!بيرفروكاننقدمماكانمتىأتهحبطومق

.رباعشاالمحكةفطمئنالبهوهومابهالعفمولمنة؟بهـطلمحبرعلية-!ع"لمد31إلى

مصابعلبهالمدعىكان؟ذا7.ممابجزملمانهإلاهذ،كالخصوصثيعريىكنية

ئئتهبأيةولهنالعثامالنفسا.ئيينمنك!نهوجي!ثعكفمئله!العشية

عنوذلكا!نمالملاجلا-الىباوالنفسبلألإلعنةمكل!هـ!زوجلاث!ض

التبا"بةم،3أرن3لمالكولذالسيكلو"يةالأحعباراتو!ض!!بقى

للحقبفت4إستجلاةوالحدالوجهلها!،ء.(ص!ا!يكلأبمد"!مثاالهلة

ينأظ.،لدعوىفىآ!هخلهنةسهديمكا*طبا.أحدتب!انبهحرىكلعرو!ي

صئدورلحين3آعروفاتقىت؟اإرول.معملحبمهذأ3!ويعكيزد!ب

..،".ه!مص

د،"ال،.-..-!-"-.":،-..*.،9+ء*!"غ؟

.*-لأ-""لأ"""بث"!ه
ءه:؟".*."5،"ء"-3**بث*.--+ررفهءول"*،!:اع..
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8الابي!طف

نيينالتمساالأطبا.احدبندبالموضوعفىالفصلوفبلا!كةحكت

الكايالكشف!عولمجعالدعوىفىأنجربالاسكندربةالصحةرزارةمعاج

المدهىكمانإأمالبباناميكلوجبةاوالاخنباراتالنذكىالنحلبلإجراهو

من!انإذاماي!انالاخيرةالحالةوفىعدمهمناففسب4بالتمصابعلبه

المدعب4ازامامععدمه.ناطبيعيهالتهحاإلىةمودبيثمنهاالعلاجالممكن

افورلهتمصرتالنةسافىالطبيبذمةكلجنبهاعثرونقدرهامانةأبايداح

فى(2/983/(7ة!لجكيابحاالدعوىلنظروحدتإجرا.اتبدونو

اكدوبابىىوكلسدادهاحالةفىا983؟3/3و"اسهنةالاماادصدحالأعدم

وءر"تبأسبوعينالاخ!ة،الجا"ماتجلإلى.يرتفراعبدإومودلآاذمباثر.

الكلابقلموكلالمصروفاتفىالف!لبقتوأالأجلهذاتولفى؟لاطلاع

به.النطقاظصوممنيحغرلملمنالحمهذامنطوقاعلان

المحكةرئبسالسرأمبنة

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



،أصفصبرسرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىشبئ،

"،

الكتاببتمحتو
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بمطلكر،نلكئم،ب-فى

أ!صرس

قمالمعفعة!--عفولموا

--لالالاوالهاب

*ولمصلى

المسلينى!غبمة!ثرظبيقثروط

لهلوفةالطاإتحاد:اولا

-07بهيعندالذىالأتحاد&Pثا

08الدهوىرععلىالسابقا!عغبير

((""*"الأصلامإلىمغبير

،12الفافونصدوروقتمنظمهملبهجهاتوجود:!اأ

،955،2لسنة

اولمالنظاملفةمخ!عدم:!اثا

مظفى!ل

المسل!غبربنبالممراظا!ة!ئهـبمةبصادلي

،،
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عالموتو

الثافىالباب

رلي8اا!لى

المحنلفةالنراخفىالواردةوالصوصالزواجبفشر

-:انععوص

ثوذكعىالأرالأقب!اطيمهشرفى-اولا

لبك!كاثوالأفباطيمةثرفى-طثاب

الأنجلبليينثربمةفى-اع!اف

ثالها

،اعلطب،"الزواجمقدمات

ثعربف:

النصوص:-

ثوذكعىالأرالأقبا!بمةدنرفى:اولا

لبكثوالكاالأقباطبمةثرفى:باثا

الأنجيليينالأقباطبمةضرفى:لئاثا

ثوذكسالأربانالسربةثرفى:رابا

ا!ان

الموضوعبةالثروط

!ترلهم

23

،2

"2

Yt

2ء

21

21

21

27
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لموصوعا..--!"+-ص"بز

الحطبةمنلرغى

عنماوالطولا!بهو!2

بميمص

ةب!نلاطل!ضوا

مدا!ىل!لام

الزواجإشقادثروط

النصص:-

ثوذكسالأرا"فباطئربمةر:أول

الأنجبليينالأفباطدفربمةؤ:آنجا

لكاثبرليكالاقباطشرجةفى:ن،ه

توذكسالأرالأرهنثربعةفى:بمارا

ثوذكسالأرارومئريطفى:خامصا

ثوذكسالارالسريلىبمةشرفى:ساوسا

للزواجالموضرعبةالشرو!:أولا

للزواجالشكلىالئرط:نياثا

-:لنصوصا

ثوذكسالارالافباط!ثريمةلى:أولا

جبلبينالاالافباطفربمةفىنبا،ه

الصفحةرقمء!.:،

527

28

28

28

1*3

،3

32

32

34

35

31

38

،8

.لا4
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شموعالمو

هئ؟صلاالاقباطشربعةفى:

ثوذكسالارالارمنثرمةلى:بمارا

س!"دوثالارالرومنربمةر:خامسا

الشكللشرطباالمقصود

اويإت!عققيتر:لثاثا

-:فصوص

3سثوذالارالاقباطيعةدثرد:اولا

.ليكثوالكاالا"لهباطبمة!ثرفى:بانا

.3سلارنوذاالارمنثرقيفى:نالنا

اثعثنل!اا

لأقا

اوواجاخمو

النصوص:-

نوذكسالأرالأفباط*!بعةفى:أولا

الأنجبلبينالأقباطفربةفى:طفينا

ليكالكاثوالأقباطء!بعةفى:كأفا

3سثوذالأرالأرمنبمةضرني:رابا

كيثونيالأدالسريكفرقيني:خاصا

الصفثلمر

،"

.د

to،

80

9،

*

49

53

ه!!

،ه

بي

83
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صا:را

نحامسا:

طدسا:

بعا:.ما

لااي-!

نانا

ثا"بخ

-18 W

لموضوعإ

نوذكسالاهرالرومبمةنرلى

ولهتطلبقالبطلان

أنواعهاإختلاتعلىالمواخ

نزوللاأعباب

تزولاصباب

ن&اماخ

اطنمى!ز

بةالمحضوالعنة

النفسبةالمنة

المرض

بنطبزواجتباطالأر

المفدسةادرجات

ارهبنةاوالنذر

ة!لا

المواخمنالثانبةئفةالطا

الدمبةفرا

المصاهرةبةقرا

الزوجبةبةالفرا

رتملهص!حة

9.

10

60

،\

13

1r

1r

*لا

15

16

16

لإ6

http://www.al-maktabeh.com



-18ئم-

الموضو،لأ.

الثبى:بماار

هرةالمصا:!خامسا

يمةطرا:صاد!ا

والمذهبادبئإخنلاف:بمابا

الرالعلص!لا

الزواجثارا

نمهبد

زوجهاعلىالزوجةحفوق:اولا

ر!ا

الاصرابلبينبمةشرفى-:النصوص

"والنق

-:النبوص

ثوذكسالاهرطقباالاهبمةثرفى:رلا"أ

الأنجيلبينالأقباطشربمةق:ب.اث

الكانولبكقباطالاشريمةفى::اث

ثوذكعىالاهرالازمنبمةثرفى:ا!برا

الا.رثوذكسياقالمربمةشرفى:مساظ

الأسرالبلبنبئثرفى:ف!ادما

الصفئرقم

68

.'1

M
?A

،7

".78

74

70

75

"
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الموصوع!"ءب"لت

الزوجةقفة:رل!

وجوبماسبي

بماوجوثروط

النففةبرقد

الطعامتطة

الكسرةففطة

المسكفتطة

اظادمفطة*،

الهمروضةالنفقةادا.عنالزوجاهبناع

اطبصبطوى

،+!لاث

زوجتهكلالزوجحقوق

-النصوص

ثوذكسلاهراقباطالاهيمةشرفى:أولا

الأسرالبلبينبمهنرفى:فانبا

المساكنة-،

الفةرفم

78

78

YA

79

?Y

80

80

80

،8

8؟

AA

ول
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01،وصىوط."

ا،علاءط

!وص

ثوذك!ىالا"رالاقباطيعة!رفى:أولا

لبدالكاثوالا"قباطيمةثرفى:ا-يفثا

سل!ذوثالاءرالاهرمنيعةثعرفى؟ا-لثا

الا.رثوذك!ىالسري!ثربعةفى:ا-برا

المسيحيةفىلهالاوجودالطاعة

المسيحيةيعةالشرفىموجودنظام!اعة

اللأمةتنب

-:صالنمهو

جبراالاتفبذب"اوالطاعةحكم

جبراننفبذ.لابجوزالطاعةحكم

؟979لسط44القانونصحدوربعد،!ؤتف

الاعتراضمضون

رت!لصفحة

90

90

90

90

all

93

94

95

95

96

96

9ة

93
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لموضوءا
ء""*!ه

لثالظالباب

الموتفياروجيةارابةلو..ا

*!8م!ا

2.!لبق

،."

،ء3

!ء*صبق

أ!برلج!يلي

نالزا:أولا،0(

ال!صوص:-

2.هـ،
فدةع!الارالا"لهباطقيدثرلى

ا!أفبطي.لأفباطشربةفى

لبكثوالكاالالهباطصةشرفى

سل-ذوثالارإلأرمنبهثرلى

ثوذكعىالار؟نالسر!فربعةفى

.!بالارهوارومبمةدفوفى

لصفحةاقمر.

ه!9ص

،10

،.؟

102

2.)

102

3.)

3.،

3.،
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لموضوعا

السلد.صو:نياثا

النصوص

ئوذكسالارالاقباطثربمةفى

لبكيلكاث!الاتباطثرصةفى

سل"ذونالارالارمنبمةثرفى

نوذكسالارارومثوبعةفى

ثوذكعىالارالسر؟ن!ئربعةفى

اروجيةالحياةعونص!الهجر:نالنا

-:النصوص

نوذكع!الارالاقباطدثريمةفى

ىعل"ذوثالارالرومبةثرفى

الطباعفافر:بارا

-:النصوص

سل!ذوفالارالارمقيمةثرفى

لمرضا:مساخا

افصوص:-

رفهصفحة

100

؟..

؟.6

107

109

9.)

9."

6،،

6،!

119

http://www.al-maktabeh.com



!187-

حلموفوءا--*إ+ص-هحكل

نوذكسالارالاقباطثربمةفى

ثوذكسالارالارمنثربمةفى

نوذكسالأرالرومثريمةفىء!ء

ثوذكسالأرالسرفيثربمةفىم"

اطنولف:اس!اس.،+2

-:لكضوص

ئوذكىالأرالروم!ثربعةفى

ثوذكىر!االسر؟نيمةضرفى

ج!طاالابذاه

النمعوص-

ثوذكعىالارالأقباظبةثر!ى

!لالكالوالأفباطبطثوفى

ثوذكسالأر!لسر؟نبمةثوفى

ثوذكىالأرالأرمنبعةثرفى

الأنوذكسمjارثريةفى

بلينالاصراث!ريةبن

لصفحةقمار

19

M
19،

1،9

23،

23)

؟2لأ

26"

try

؟26

927

Vv%

28"
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-وعلموفىلم

ايخه

ا!موص-

نوذبمسالأرالأقباطدثوبمةفى

!ل!!وثالأرالأرمنضربمةفى

الأرثوذكسالسر؟نثريمةفى

ثوذكسالأرالرومبمةثرفى

نجلينالاسراشريطفى

للحريةمقيدةضوبةالحم

-النصوص

نوذكعقالارالأقباطشريمة.فى

نوذكسالأرالأرمنشربمةفى

!ذكسالأرالروم!ثربعةفى

البرا.بحالباب

ا!امأحكاممنخماذج

الأولافوذج

نطلبقدعوى7؟9

الصفحةرقم

ri%

ri%

؟3(-.2

32

132

؟35

350)

؟35

؟+

؟".-،39
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الموفوع

فىالثاافوقج

الطاهةانذارملىاعراض

لثا!أافوذتتما

؟لعنهالاصابةبسببزواجعفدفسخ

الراجافوذج

النفوروامحكامالفر!ظلبق

اعلامسافوذج

فيهالفملبقةلساالدعوىنظرجوازءدم

الساركاافوذت!

النف!يةالتا!بخا

فمالى،الةب!ه-دنم،،

الصفحةلهمر

7!2-9.،

1o1-% or

157-2N)

61 - 1 6r،

6773 - Iلأ
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